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“O mais importante da vida não é a situação em que estamos, 

mas a direção para a qual nos movemos.” 

Oliver Wendell Holmes 
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Resumo 

 

O presente estudo teve como objetivo a inspeção atenta do aparelho urinário de suínos 

abatidos para consumo. Os dados foram recolhidos a partir de 1649 suínos abatidos para 

consumo, dos quais 93% eram de aptidão engorda e 7% eram de aptidão reprodutora. 

Dos animais observados 15,5% apresentavam patologia renal e 84,5% apresentavam-se 

normais. As lesões compatíveis com uma origem congénita foram observadas em 32,4% e as 

lesões adquiridas em 67,6%. A patologia congénita foi encontrada nos suínos de engorda e a 

lesão mais frequente foram os quistos renais. Da patologia adquirida, registaram-se 173 

lesões, das quais as lesões inflamatórias foram o tipo de alterações mais frequentes (60,2%), 

seguindo-se as lesões circulatórias (6,2%), a hidronefrose (0,8%) e a neoplasia (0,4%). A 

lesão mais frequentemente observada de entre a patologia adquirida foi a nefrite intersticial 

não purulenta (64,2%). Nos suínos de aptidão reprodutora quase todas as lesões registadas 

eram inflamatórias. Só foi observada reação ganglionar macroscopicamente visível em 3,5% 

dos suínos com patologia renal. Como era de esperar foi registada a existência de maior 

ocorrência de lesões em suínos de aptidão reprodutora comparativamente com os suínos de 

aptidão engorda. 

Como conclusão deste trabalho é de realçar a importância da prática da incisão renal no ato 

de inspeção post mortem com o objetivo de deteção de alterações com esta localização. Sem o 

recurso à incisão muitas das lesões detetadas teriam passado despercebidas. 

 

Palavras-chave: Aparelho urinário, patologia renal, suínos, inspeção sanitária, matadouro. 
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Abstract 

 

This study had as objective the careful inspection of the urinary track in slaughtered swine 

for consuming. The data were collected from 1649 slaughtered swine for consuming, of 

which 93% were of fatten ability and 7% were of reproductive capability. 

Of the observed animals 15,5% presented renal pathology and 84,5% were normal. The 

lesions compatible with congenital origin was observed in 32,4% and the acquired lesions 

observed in 67,6% of the animals. The congenital pathology was found in fatten ability swine 

and the most frequent lesion was renal cyst. As acquired anomalies, 173 lesions were 

recorded, from which inflammatory lesions were the most frequent type of alterations 

(60,2%), followed by circulatory lesions (6,2%), hydronephrosis (0,8%) and neoplasia 

(0,4%). The lesion most observed of the acquired pathology was non-purulent interstitial 

nephritis (64,2%). In swine with reproductive capability almost all lesions registered were 

inflammatory. A ganglionic reaction macroscopically visible was only observed in 3,5% of 

the swine with renal pathology. As expected, it was registered that there is a higher incidence 

of lesions in swine of reproductive capability compared to fatten ability. 

The conclusion of this study highlight the importance of the practice of renal incision in 

the act of post mortem inspecting, with the objective of detecting alterations in this organ. 

Without the act of incision many detected lesions would have gone unnoticed. 

Key-words: Urinary track, renal pathology, swine, sanitary inspection, slaughter house. 
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I. Introdução 

 

A inspeção sanitária sempre foi uma das áreas de atuação profissional veterinária que tem 

entre outros como objetivo, assegurar que os alimentos de origem animal sejam adequados 

para o consumo (Buncic, 2006). 

A segurança dos alimentos é uma preocupação constante dos consumidores nos últimos 

anos. Estes esperam, que os alimentos de origem animal sejam seguros para a saúde. Apesar 

de os investigadores afirmarem que os agentes bacterianos representam o maior risco para a 

saúde pública, os consumidores estão mais preocupados com a presença de resíduos 

medicamentosos e outros químicos nas carnes (Snijders e van Knapen, 2002). 

Para restabelecer e manter a confiança dos consumidores, foram realizadas alterações na 

legislação existente sobre a higiene de produtos de origem animal. A legislação alimentar 

atual foi revista e alterada de modo a tornar-se mais coerente, compreensível e atualizada 

(Snijders e van Knapen, 2002). 

 

 

 

1. Objetivos 

 

O objetivo principal desta dissertação foi fazer uma avaliação das lesões e anomalias 

observadas no aparelho urinário de suínos mais frequentemente observadas em matadouro. 

Tivemos ainda como objetivo fazer uma revisão da patologia do rim em suínos, de modo a 

percecionar quais as mais frequentes. Foi também analisada a relação entre o aparecimento 

das lesões no aparelho urinário com a origem, idade, sexo e aptidão dos animais assim como 

qual o efeito da patologia observada na decisão sanitária em matadouro. 
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2. Inspeção Integrada 

 

Aristóteles e Hipócrates legaram-nos as primeiras provas escritas da relação entre as 

doenças de origem animal e as humanas. Desde cedo, tentou-se relacionar os perigos para a 

saúde humana com o consumo de alimentos de origem animal. Com o desenvolvimento da 

medicina e uma melhor compreensão da origem e transmissão das doenças através da carne, 

criou-se um sistema de inspeção de carnes (Buncic, 2006). Na segunda metade do século 

XIX, este sistema dito tradicional organizou-se, sendo adotado pela maioria dos países 

europeus (Edwards et al., 1997; Buncic, 2006).  

A inspeção sanitária é uma ato médico-veterinário com o objetivo de assegurar a 

qualidade, salubridade e segurança de produtos de origem animal. Só após uma correta 

inspeção e posterior marcação de salubridade pelo Veterinário Oficial (VO) os produtos 

podem entrar nos circuitos comerciais (Wojtyla et al., 2010). 

A produção animal foi a indústria que mais alterações sofreu nas últimas décadas, onde a 

exploração intensiva adquiriu um papel central na cadeia de produção alimentar. Existe uma 

crescente preocupação com certos tópicos que incluem: qualidade e segurança dos alimentos, 

rastreabilidade, saúde e bem-estar animal, e o que se alcança com a implementação de 

medidas de controlo em todas as fases da produção animal. Para assegurar elevados padrões 

de segurança alimentar é portanto, necessária uma abordagem interdisciplinar entre o 

veterinário oficial, veterinário da exploração, produtores e autoridades nacionais. 

A inspeção sanitária de produtos de origem animal contribuiu para a salvaguarda da saúde 

pública durante o último século, através da deteção de zoonoses e da eliminação das carcaças 

reprovadas no circuito de comercialização (Buncic, 2006). Outras alterações como a criação 

de sistemas intensivos de produção, melhoramento da alimentação e maneio, o abate precoce 

dos animais e a melhoria do quadro legislativo, ajudaram na diminuição da incidência de 

alguns agentes (Grossklaus, 1987). Zoonoses clássicas, como triquinose, tuberculose e 

tenioses foram eliminadas ou controladas, sendo atualmente muito rara a sua deteção em 

matadouro. Assim, a natureza dos problemas com a segurança da carne evoluíram nas últimas 

décadas. As preocupações hoje em dia centram-se nos denominados novos agentes como 

Aeromonas spp., Bacillus cereus, Campylobacter spp., Clostridium perfringens, Escherichia 

coli O157:H7, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii, Yersinia 

enterocolitica e Salmonella spp. (Edwards et al., 1997). Estes microrganismos causam a 

maioria das doenças alimentares atuais. Caracterizam-se pelo facto de os animais 
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apresentarem um quadro de infeção subclínica de caracter zoonótico, cujo quadro lesional 

pode escapar ao ato de inspeção sanitária convencional. Além disso, com a atual 

intensificação da produção animal com recurso a numerosos fármacos, surgiu a problemática 

dos resíduos medicamentosos e da presença de outros químicos na carne (Berends et al., 

1993; Mousing et al., 1997), no entanto, a adoção de novas abordagens, como testes 

laboratoriais, mostra-se complexa, cara, desadequada com a cadência de abate e muitas vezes 

ineficiente (Buncic, 2006). 

Na década de 1990 confluíram uma série de “crises alimentares”, como a Encefalopatia 

Espongiforme Bovina (BSE), dioxinas, nitrofuranos, animais geneticamente modificados, que 

contribuíram para a adoção de legislação comunitária, abrangente e homogénea. As bases do 

novo sistema de segurança alimentar foram lançadas com a criação do Livro Branco sobre 

Segurança Alimentar em 2000, Regulamento (CE) N.º 178/2002, terminando no pacote de 

higiene constituído pelos Regulamentos (CE) N.º 852/2004, 853/2004 e 854/2004 de 29 de 

Abril, que estabelece regras específicas nesta matéria. 

 O novo sistema de segurança alimentar está direcionado para prevenir eventuais 

problemas de segurança alimentar antes de se concretizarem, e aposta numa abordagem pró-

ativa e preventiva em toda a cadeia alimentar, particularmente em determinados pontos 

considerados críticos. Isso envolve a identificação dos riscos, para que possam ser evitados, 

reconhecidos ou eliminados (Edwards et al., 1997). A atuação do VO tornou-se, assim, mais 

abrangente, não estando limitada a ações de inspeção no matadouro. As suas funções, 

atualmente, estão divididas em ações de auditoria e inspeção.  

O VO deve efetuar auditorias das boas práticas de higiene, procedimentos baseados no 

sistema “Hazard Analysis Critical Control Point” (HACCP) e garantia da rastreabilidade. Na 

inspeção em matadouros, instalações de tratamento de caça e certas instalações de desmancha, 

o VO deve assegurar a obtenção de informações relativas à cadeia alimentar (IRCA), o 

controlo documental, inspeção ante e post mortem, sanidade e bem-estar animal, 

supervisionamento do destino dos subprodutos, fiscalização da marcação de salubridade, 

colheita e envio de amostras para testes laboratoriais bem como comunicar os resultados das 

inspeções (Wojtyla et al., 2010). A atual legislação também introduz o conceito de 

rastreabilidade, que consiste na “capacidade de detetar a origem e de seguir o rasto de um 

género alimentício, de um alimento para animais, de um animal destinado à produção 

alimentar ou de uma substância destinada a ser incorporada em géneros alimentícios ou 
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alimentos para animais, ou com probabilidades de o ser ao longo de todas as fases de 

produção, de transformação e distribuição”, segundo o Reg. (CE) N.º 178/2002. 

Quando consideramos a complexidade da cadeia de produção de carne, a diversidade de 

perigos e a necessidade de entender a sua inter-relação, torna-se claro que a aproximação à 

segurança da saúde do consumidor tem de ter uma base científica e multidisciplinar (Buncic, 

2006).  

Atualmente, é fundamental aplicar o conceito de inspeção integrada em vez de uma 

inspeção sanitária centrada apenas no ato de inspeção a nível do matadouro. Uma inspeção 

integrada engloba uma atuação abrangente desde o nascimento do animal, engorda, abate, 

processamento de produtos, ou seja, desde o prado até ao prato. O princípio deste sistema é 

um fluxo contínuo de informações e um sistema fidedigno de registos entre exploração, 

produtor, VO, matadouro e restantes intermediários, até ao consumidor final (Gracey et al., 

1999). 

 

3. Metodologias Gerais de Inspeção Sanitária 

  

Os controlos oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano e 

a atuação do VO estão legislados pelo Reg. (CE) n.º 854/2004, de 29 de Abril. 

Designadamente no que diz respeito a informações sobre a cadeia alimentar, inspeção ante 

mortem, bem-estar animal, inspeção post mortem, materiais de risco específico (MRE’s) e 

outros subprodutos animais, testes laboratoriais, marcação de salubridade e as decisões 

relativas à carne. 

 

Segundo o referido regulamento, o VO deve efetuar uma inspeção ante mortem de 

todos os animais antes do abate. Esta inspeção deve ser realizada nas 24h após a chegada dos 

animais ao matadouro e dentro das 24h que precedem o seu abate. Pode ainda ser efetuada 

uma inspeção em qualquer outro momento, se o VO assim o exigir. Na inspeção ante mortem 

realiza-se o exame do estado geral dos animais apresentados para abate, tendo como 

referências as seguintes características: espécie e raça, sexo e idade, fácies e gestos, 

comportamentos ou atitudes anormais, pele e pêlo ou lã, temperamento e vivacidade, 

conformação e estado de fadiga. De um modo geral, as finalidades desta inspeção são: 

identificar e apreciar o estado higio-sanitário dos animais, detetar sintomas de doença ou 

alguma perturbação do seu estado geral suscetível de tornar as carnes impróprias para 
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consumo humano; ou detetar indícios de que foram administradas substâncias 

medicamentosas aos animais ou determinar se estes consumiram substâncias que tornam as 

carnes prejudiciais à saúde humana. Consiste também, em identificar e isolar animais doentes 

ou suspeitos, mortos ou em agonia e que exigem uma manipulação especial de forma a evitar 

ou controlar a contaminação e propagação de doenças, detetar se o bem-estar do animal foi 

comprometido, e qualquer outro fator que possa ter consequências negativas para a saúde 

humana ou animal, com especial atenção para a deteção de doenças zoonóticas, doenças 

constantes da lista da Organização Mundial para a Saúde Animal. Este exame é importante, 

na medida em que permite recolher e avaliar dados úteis à inspeção post mortem. O inspetor 

sanitário deve controlar e certificar-se que todos os animais são acompanhados pelos 

documentos obrigatórios (Regulamento 854, de 2004).  

 

Do exame ante mortem podem resultar várias decisões. Os animais podem ser 

aprovados para abate sem restrições, quando não seja detetado qualquer estado anormal ou de 

doença e quando estão suficientemente repousados. Aqueles que são suspeitos de doença, ou 

que apresentem qualquer estado que seja motivo de reprovação post mortem, são autorizados 

para um abate com precauções especiais, sendo abatidos por último, e será realizada uma 

inspeção mais cuidadosa e pormenorizada para confirmar ou não as suspeitas do exame ante 

mortem. A autorização de abate pode ainda ser adiada, quando os animais não estejam 

suficientemente repousados e nos estados que tornem o animal transitoriamente inadequado 

para proporcionar carnes próprias para consumo (Regulamento 854, de 2004). 

 

No exame post mortem as carcaças e as vísceras devem ser submetidas à inspeção 

imediatamente após o abate, e deve-se ter em conta os resultados da inspeção ante mortem. 

Para cada espécie está detalhada a metodologia de inspeção por sistema ou órgão (Quadro 1). 

O principal objetivo da inspeção post mortem é detetar doenças que sejam importantes para a 

saúde pública e para a saúde animal, garantir o cumprimento dos critérios microbiológicos e 

outros fatores que possam exigir que a carne seja declarada imprópria para consumo ou 

imponham restrições sobre a sua utilização. Procuram-se ainda indícios de resíduos e outros 

contaminantes em teores superiores aos permitidos pela legislação (Regulamento 854, de 

2004). 
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Quadro 1: Metodologia de inspeção post mortem das diversas espécies, segundo o Reg. (CE) N.º 854/2004. 

Sistema ou Órgão 
Suínos 

Bovinos 

(≥ 6 meses) 

Pequenos 

Ruminantes 
Solípedes 

V P I V P I V P I V P I 

Cabeça 

Cabeça e garganta x - - x - - x - - x x - 

Gg Submaxilares x x x x x x x - - x x - 

Gg retrofaríngeos x - - x x x x - - x x - 

Gg parotídeos x - - x x x x - - x x - 

Masséteres int. e ext. x - - x x x x - - x x - 

Boca (rem. amígd) x - - x - - x - - x x - 

Língua x - - x x - x - - x x - 

Respiratório 

Traqueia e ramos 

brônquicos 
x - - x x x x - - x - - 

Pulmões x x - x x x x x - x x - 

Gg brônquicos e 

mediastínicos 
x x - x x x x x - x x - 

Coração 
Pericárdio x - - x - - x - - x - - 

Miocárdio x x x x x x x - - x x x 

Diafragma  x - - x - - x - - x - - 

Serosas Pleura e Peritoneu x - - x - - x - - x - - 

Digestivo 

Esófago x - - x - - x - - x - - 

Fígado x x - x x x x x x x x - 

Gg hepáticos x x - x x - x x - x x - 

Gg pancreáticos x x - x x - x x - x x - 

Ap. Gastrointestinal x - - x - - x - - x - - 

Mesentério x - - x - - x - - x - - 

Gg gástricos e 

mesentéricos 
x x - x x - x x - x x - 

Baço x - - x - - x - - x - - 

Urogenital 
Rins* x - - x - - x - - x x x 

Genitais x - - x - - x - - x - - 

Gl Mamária 
Parênquima e Gg 

supramamários 
x - - x - - x - - x - - 

Carcaça 

Região umbilical - - - - - - - - - - - - 

Articulações - - - - - - - - - - - - 

Superfícies externas x - - x - - x - - x - - 

Gânglios Omisso Omisso Omisso Omisso 

V–Visualização; P–Palpação; I–Incisão; Gg–Gânglio; int–interno; ext–externo; rem–remoção  

*Segundo o Reg. (CE) N.º 853/2004, ambos os rins devem ser retirados da gordura 

subjacente. E nos suínos, bovinos e solípedes deve ser realizada a sua descapsulação. 

 

3.1. Metodologias de inspeção do aparelho urinário 

 

Na inspeção ante mortem, durante o exame geral dos animais apresentados para abate, 

deve ser dada atenção ao trato urinário, pois a dificuldade de micção poderá sugerir a 

existência de obstrução ou processos inflamatórios neste sistema. No caso de ser necessário 
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um exame do aparelho urogenital, deve-se observar também as características da urina, e fazer 

o exame das mucosas respetivas (vaginais ou prepuciais) (Gil, 2001). 

No Reg. (CE) 854/2004 está descrita a metodologia de inspeção obrigatória para cada 

órgão ou sistema, por espécie (Quadro 1). A metodologia consiste na visualização, palpação e 

incisão. Como se pode observar no quadro 1, a inspeção post mortem é feita de forma mais 

metódica nuns órgãos do que noutros. Este facto fez com que decidíssemos fazer uma revisão 

das lesões do rim em suínos, já que algumas alterações podem passar despercebidas. É 

obrigatória uma visualização de todos os órgãos ou sistemas; a palpação e a incisão só são 

obrigatórias em órgãos específicos e que variam consoante a espécie a ser inspecionada. 

No exame post mortem do aparelho urinário, os rins permanecem na carcaça para a 

inspeção, são retirados da gordura subjacente e procede-se à sua descapsulação, segundo o 

regulamento (CE) N.º 853/2004, visualização e palpação (Buncic, 2006). Só se procede à 

incisão dos rins e do gânglio linfático renal, se for detetada alguma anomalia por observação 

externa. Os equinos são a única espécie em que é obrigatória a incisão dos rins, para rastreio 

da melanose e melanomas em cavalos de pelagem cinzenta ou branca. No regulamento (CE) 

N.º 854/2004 não está descrita a metodologia de inspeção das restantes porções do trato 

urinário, por isso é realizada uma inspeção visual, só se realizando uma incisão em casos que 

apresentem alguma alteração macroscópica (Buncic, 2006). 

 

4. Identificação das Doenças/Lesões do Aparelho Urinário 

 

O aparelho urinário é constituído pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Uma lesão ou 

obstrução em qualquer destes órgãos que diminua ou bloqueie a função renal poderá ter 

consequências sistémicas importantes (Confer e Panciera, 1998). Os rins dos mamíferos são 

órgãos pares situados no retroperitoneu, ventrolateral e adjacente ao corpo e processos 

transversos das vertebras lombares. Os rins são órgãos complexos, de extrema importância na 

excreção, no metabolismo, na secreção e na regulação do organismo, por isso são suscetíveis 

de ter lesões, que poderão afetar as quatros principais estruturas do rim: glomérulo, túbulos, 

interstício e vascularização (Newman et al., 2007). 
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4.1. Anomalias congénitas 

 

4.1.1. Agenesia renal 

 

A agenesia renal é a ausência completa do tecido renal, que pode ser unilateral ou 

bilateral (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007) e pode estar associada a outras 

anomalias urogenitais (Maxie e Newman, 2007). A agenesia unilateral é compatível com a 

vida, desde que o outro rim seja normal. Estes casos podem passar despercebidos durante toda 

a vida do animal e só serem observados na necropsia ou matadouro. Contudo se também 

houver agenesia do rim contralateral ou este tiver displasia ou hipoplasia, desenvolverá 

falência renal. Neste caso, os ureteres podem estar ausentes ou presentes e, quando presentes, 

estão malformados com uma terminação cega no tecido conjuntivo (Maxie e Newman, 2007). 

A agenesia unilateral ocorre esporadicamente em suínos e é relativamente comum nestes 

animais em comparação com outras espécies domésticas. A agenesia bilateral, incompatível 

com a vida, é observada em alguns leitões nascidos mortos ou em fetos (Drolet e Dee, 2006). 

 

4.1.2. Hipoplasia renal 

 

A hipoplasia é o defeito do desenvolvimento do rim, que não tem o seu tamanho 

normal por insuficiente número de células e estruturas. Assim neste caso, ao nascimento estão 

presentes menos nefrónios, túbulos e cálices. A hipoplasia é um defeito quantitativo causado 

pela redução de massa do blastema metanéfrico ou pela incompleta indução da formação dos 

nefrónios e pode ser unilateral ou bilateral. No caso de ser unilateral é de esperar que o rim 

contralateral esteja hipertrofiado, compensando a função, sendo difícil de fazer o diagnóstico 

clínico e de rara ocorrência (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). Em bovinos e 

suínos, o número de papilas renais nos rins hipoplásicos está reduzido em comparação com o 

rim normal (Confer e Panciera, 1998). A hipoplasia renal tem sido documentada como uma 

doença hereditária nos suínos Large White puros ou cruzados na Nova Zelândia, em que foi 

observada uma acentuada redução do número dos glomérulos. Normalmente, a hipoplasia 

renal é clinicamente silenciosa, a menos que o funcionamento do rim esteja gravemente 

comprometido devido a esta condição (Newman et al., 2007). Casos de aplasia e hipoplasia 

renal bilateral foram descritos em suínos e foram relacionados com causas genéticas (Drolet e 
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Dee, 2006). A aplasia e a hipoplasia são diferentes níveis da mesma condição de 

desenvolvimento (Radostits et al., 2007). 

 

4.1.3. Displasia renal 

 

A displasia refere-se a uma desorganização do parênquima renal devido a uma 

irregularidade na organização das células e tecidos que causa anomalia na histogénese. Se o 

normal desenvolvimento do sistema do tubo coletor for interrompido, pode resultar na 

displasia renal. Normalmente, é um defeito congénito, mas nos suínos, que possuem uma 

zona nefrogénica subcapsular ativa no nascimento, as displasias podem ocorrer no período 

neonatal até a diferenciação do tecido nefrogénico estar completa (Maxie e Newman, 2007).  

As causas da displasia renal incluem fatores genéticos hereditários, infeções virais, 

hipovitaminose A e oclusão física dos ureteres (O'Toole et al., 1993). 

Os rins displásicos podem ser menores ou deformados, apesar de conterem o mesmo 

número de nefrónios, túbulos e cálices de um rim normal. As alterações displásicas poderão 

ser unilaterais ou bilaterais, e podem envolver grande parte do rim, ou apenas lesões focais. A 

displasia renal não é frequente, e tal como no caso da hipoplasia, deve ser feito o diagnóstico 

diferencial com a fibrose renal. Secundariamente à displasia poderá surgir fibrose intersticial, 

quistos renais e alguns glomérulos hipercelulares e aumentados de volume (Newman et al., 

2007). Algumas das alterações observadas na displasia renal são o desenvolvimento 

desorganizado do parênquima renal, presença de túbulos pouco diferenciados, ausência da 

ansa de Henle, das células peripolares e do complexo justaglomerular. Nos humanos e nos 

cães também estão descritos os glomérulos imaturos, mesênquima indiferenciado, persistência 

dos ductos metanéfricos, metaplasia óssea e nódulos cartilaginosos que não estão 

normalmente presentes em rins displásicos de outras espécies (O'Toole et al., 1993). Nos 

suínos a ocorrência de displasia renal é rara (Drolet e Dee, 2006).  

 

4.1.4. Rins ectópicos e fundidos 

 

Os rins são denominados de ectópicos quando têm localização diferente da sublombar 

habitual, devido à sua migração anómala durante o desenvolvimento fetal, podendo ter 

tamanho normal ou serem mais pequenos (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). 

Um ou ambos os rins podem apresentar deslocação no sentido caudal, apresentando-se na 
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cavidade pélvica ou inguinal. A ectopia renal ocorre em suínos e é caracterizada pelo 

deslocamento caudal de um rim, normalmente o esquerdo, para a zona pélvica (Santos, 1986; 

Drolet e Dee, 2006). Apesar de os rins ectópicos geralmente terem uma estrutura e 

funcionamento normal, o mau posicionamento dos ureteres predispõe a obstruções, que 

resultam em hidronefrose secundária (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). 

Da fusão embriogénica dos blastemas renais resultam rins anómalos, fundidos. A 

fusão pode ser simétrica ou assimétrica (Santos, 1986). 

Se a fusão for simétrica, os rins fundidos (ditos em ferradura) resultam da fusão dos 

polos craniais ou dos polos caudais dos rins. A fusão pode envolver uma pequena parte da 

cápsula ou do parênquima. Na fusão assimétrica, os rins apresentam-se unidos originando 

uma pélvis comum, que resulta num grande rim com dois ureteres (Santos, 1986; Maxie e 

Newman, 2007; Newman et al., 2007).  

 

4.1.5. Quistos renais 

 

Os quistos renais podem ser congénitos ou adquiridos (Maxie e Newman, 2007; 

Newman et al., 2007). Os quistos renais congénitos podem aparecer como uma entidade 

primária ou associados a displasia renal, e podem ser únicos ou múltiplos (rins poliquísticos). 

Estes quistos ocorrem em todas as espécies, sendo bastante comuns nos suínos (Gracey et al., 

1999; Newman et al., 2007). 

Também alguns produtos químicos podem estar na origem dos quistos renais, sendo 

possível que alguns medicamentos ou químicos poluentes provoquem casos esporádicos de 

quistos nos animais expostos (Newman et al., 2007). 

Como quisto entende-se a formação de uma cavidade no parênquima do órgão. Os 

quistos renais são caraterizados pela presença de uma ou várias cavidades no parênquima 

renal (Maxie e Newman, 2007). Os quistos podem surgir durante a organogénese (congénitos) 

associados a displasia renal, ou desenvolvendo-se em qualquer parte do nefrónio, incluindo no 

espaço de Bowman e nos tubos coletores (Maxie e Newman, 2007). 

Sendo esta alteração congénita ou adquirida, optamos por descrevê-la nas alterações 

de origem congénita, no entanto, com a descrição também daquelas que podem ser adquiridas. 

Existem quatro mecanismos que podem estar na origem dos quistos:  
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 Lesões obstrutivas, que causam elevação da pressão luminal e dilatação 

secundária, como acontece por exemplo com os quistos de retenção adquiridos 

na doença renal crónica (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007); 

 Uma alteração de origem desconhecida pode ocorrer na membrana basal 

tubular, que leva à formação de dilatações saculares ou fusiformes (Maxie e 

Newman, 2007; Newman et al., 2007); 

 Crescimento desorganizado das células epiteliais tubulares que pode levar à 

formação de lesões hiperplásticas e de quistos (Maxie e Newman, 2007; 

Newman et al., 2007); 

 Diferenciação das células epiteliais tubulares com perda de polaridade das 

células e organização anormal dos túbulos, em que ocorre redução da absorção 

dos fluidos nos túbulos, aumento da pressão intratubular e dilatação tubular 

(Newman et al., 2007). 

 

Os quistos renais únicos, habitualmente não afetam a função renal e variam em 

tamanho, desde os praticamente invisíveis até estruturas que podem exceder o tamanho do 

rim. São mais frequentes no córtex do que na medula, podendo originar-se em qualquer local 

do nefrónio (Figura 1). Estes quistos são delimitados por um epitélio cubico ou pavimentoso e 

macroscopicamente apresenta-se liso e brilhante, de parede clara ou opaca, contendo um 

líquido incolor ou amarelado (Gracey et al., 1999; Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 

2007). Alguns quistos são divididos por pequenas trabéculas emitidas da parede, mas a 

maioria é unilocular e esférico, ovoide ou fusiforme (Maxie e Newman, 2007). Nos suínos é 

comum encontrar alguns quistos uniloculares, com aproximadamente 1-2 cm, evidentes na 

superfície renal ou expostos quando o rim é incidido e normalmente são bilaterais (Maxie e 

Newman, 2007). 

Os rins poliquísticos podem afetar a função renal, e os órgãos afetados apresentam-se 

aumentados de tamanho e pálidos (Maxie e Newman, 2007). O córtex encontra-se deformado 

por numerosos quistos que lhe conferem um aspeto parecido a um cacho de uvas. Ao corte, 

observam-se cavidades de vários tamanhos separados por tecido fibroso ou por restos de 

parênquima atrofiado. O parênquima renal pode estar totalmente atrofiado (Rozier e Tassin, 

1993b), situação vulgar. 

Algumas destas lesões podem ser exemplo da doença quística renal, hereditária. É 

causada por genes autossómicos dominantes, e a hereditariedade poligénica vai determinar o 
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número de quistos nos animais que possuem estes genes. Neste caso, podem desenvolver-se 

em diferentes partes do rim ou do nefrónio, estando poucos quistos presentes à nascença, mas 

com o tempo vão aparecendo mais e perto de um ano de idade, estes animais podem ter 80-90 

quistos (Maxie e Newman, 2007). Em geral, esta doença está associada à presença de outros 

quistos noutros órgãos. 

Os quistos renais adquiridos aparecem em consequência de nefrite intersticial crónica 

ou outras lesões que causem obstrução intratubular (Rozier e Tassin, 1993b). Estes quistos 

são geralmente múltiplos de pequena dimensão (1-2 mm), nunca ultrapassando 1 cm de 

diâmetro e aparecem principalmente no córtex. A maioria está localizada nos tubos 

contornados e no espaço de Bowman (Maxie e Newman, 2007).  

 

 

Figura 1: A, B, C – Quisto renal único (Fotografia própria). 

 

4.2. Anomalias adquiridas 

 

4.2.1. Alterações circulatórias 

 

A hiperemia refere-se a um aumento do fluxo de sangue arterial no rim. A hiperemia 

é encontrada nas nefrites agudas, septicemias agudas e intoxicações bacterianas, ou seja na 

inflamação renal aguda (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). Afeta os dois rins e 

estes apresentam-se ligeiramente hipertrofiados e com uma cor vermelha. Ao corte, a medula 

apresenta uma cor vermelha mais brilhante do que a zona mais profunda do córtex e, após 

incisão, flui sangue arterial (Rozier e Tassin, 1993b). 

A congestão renal corresponde à acumulação excessiva de sangue no leito das veias 

ou capilares por diminuição ou paragem completa da circulação sanguínea. Pode ser 

fisiológica, passiva, secundária a choque hipovolémico, secundária a insuficiência cardíaca ou 

por hipóstase (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). Também na congestão, os dois 

A B C 
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rins são afetados. Os rins estão marcadamente hipertrofiados, com uma cor vermelha escura, 

quase roxa. Pode estar afetado todo o órgão ou parte deste (Figura 2). Ao corte, o parênquima 

apresenta-se mais escuro do que o habitual, listrado, e da incisão flui sangue escuro, venoso 

(Rozier e Tassin, 1993b). 

 

 

Figura 2: Rim com focos congestivos (Fotografia própria). 

 

As hemorragias ocorrem quando o sangue sai dos vasos sanguíneos e das cavidades 

que o contêm. As grandes hemorragias renais resultam de trauma direto, biópsia renal, 

alterações hemorrágicas sistémicas, deficiência no fator VIII, necrose e em envenenamento 

por rodenticidas anticoagulantes (Drolet e Dee, 2006; Newman et al., 2007). 

As hemorragias mais frequentes nos rins aparecem sob a forma de petéquias (pequenas 

hemorragias punctiformes) ou mais raramente como equimoses (hemorragias mais extensas 

que as petéquias), podem ser encontradas em qualquer região anatómica do rim, e em geral 

estão associadas a septicémia (Drolet e Dee, 2006). Podemos também ter infeções bacterianas 

associadas a este tipo de lesões entre as quais: Salmonella spp., Streptococcus spp., 

Erysipelothrix rhusiopathiae e Actinobacillus spp. (Drolet e Dee, 2006). 

Por norma as petéquias apresentam-se como lesões subcapsulares e acompanham 

quadros de peste suína clássica, peste suína africana, infeções por citomegalovírus, de entre 

outras viroses (Drolet e Dee, 2006; Maxie e Newman, 2007) (Figura 3). As petéquias no 

córtex renal também são observadas ocasionalmente em glomerulonefrites agudas, em 

algumas intoxicações agudas e em animais sujeitos a electrocução (Drolet e Dee, 2006).  

Hemorragias graves na parede da pélvis renal e na medula têm origem nas veias 

medulares, e podem ocorrer na peste suína clássica, noutras infeções agudas dos suínos e na 
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diátese hemorrágica. Em leitões mortos, seja qual for a causa de morte é comum encontrar 

petéquias nos rins (Maxie e Newman, 2007). 

 

 

Figura 3: Hemorragias petequiais (Fotografia própria). 

 

O enfarte do rim é uma lesão comum noutras espécies que não os suínos, que 

acontece por oclusão da artéria renal ou de algum dos seus ramos, causada por êmbolos ou 

trombos, e morfologicamente é uma necrose de coagulação. A facilidade e a frequência de 

enfartes no rim estão relacionadas com a arquitetura vascular deste órgão e com a grande 

quantidade de sangue que continuamente o atravessa (Drolet e Dee, 2006; Maxie e Newman, 

2007). As principais causas são o tromboembolismo secundário à endocardite valvular; as 

endoarterites por causas parasitárias, como vermes cardíacos (Strongylus spp.); a trombose 

mural, ou embolias assépticas como as embolias neoplásicas. Em geral, os enfartes renais são 

secundários a tromboses, devido a danos endoteliais associados a doença vascular ou ao 

colapso ou choque cardiovascular. O enfarte renal devido ao tromboembolismo secundário às 

endocardites valvulares vegetativas da mitral ou endocardites murais são comuns em muitas 

espécies, visto que 20 a 25% do volume sanguíneo circulatório passa pelo rim (Newman et 

al., 2007). Nos suínos, o tromboembolismo renal associado a endocardite valvular causa 

enfarte renal por trombose de artérias e arteríolas, sendo isoladas por exemplo as bactérias 

Streptococcus suis e Erysipelothrix rhusiopathiae (Karstrup et al., 2011). 

As sequelas observadas dependem de dois fatores: se o êmbolo que oclui o vaso é 

séptico ou não e do tamanho e número de vasos obstruídos. A trombose da artéria renal irá 

provocar necrose total ou subtotal do rim. Se for a obstrução de outra artéria, ocorre necrose 

em cunha tanto no córtex como na medula; se for num vaso interlobular, o enfarte é limitado 

ao córtex e de dimensões reduzidas (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). 
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Macroscopicamente, os enfartes são normalmente pequenas lesões circunscritas, em 

que a sua aparência varia consoante a sua antiguidade. Os enfartes recentes apresentam-se 

como uma zona ligeiramente proeminente, hemorrágica ou pálida com halo hemorrágico (no 

caso de um enfarte branco), em forma de cunha, cujo ápice fica dirigido para a medula, 

terminando em geral no vaso ocluído e variando o seu tamanho consoante o tamanho da 

artéria afetada. Quando apresentam um aspeto hemorrágico, designa-se de enfarte vermelho. 

Com o tempo, os enfartes deixam de ser elevações e passam a zonas deprimidas no 

córtex renal, perdem a coloração vermelha e formam uma cicatriz (Rozier e Tassin, 1993b) 

(Figura 4). 

Os enfartes devidos a oclusão das veias são menos comuns, possuem um aspeto 

hemorrágico mais duradouro do que no caso de oclusão arterial, porque se mantém o fluxo de 

sangue arterial para a zona (Newman et al., 2007). 

 

 

Figura 4: Enfarte renal crónico (        ) (Fotografia própria). 

 

4.2.2. Lesões inflamatórias 

 

As inflamações do rim denominam-se genericamente de nefrites. O termo 

glomerulite é utilizado quando a inflamação se limita ao glomérulo (Maxie e Newman, 

2007). 

A glomerulite supurativa, que também pode ser denominada nefrite embólica aguda, é 

secundária à bacteriemia, com as bactérias a depositarem-se nos glomérulos e nos capilares 

intersticiais (em menor quantidade), formando múltiplos focos de inflamação purulenta 

dispersos pelo córtex renal (microabcessos). Nos suínos, foram isoladas das lesões as 
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bactérias Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococcus spp. e Corynebacterium spp. (Confer e 

Panciera, 1998). 

Se os animais afetados sobreviverem, o exsudado purulento com predomínio de 

neutrófilos, pode persistir como abcessos residuais focais ou ser progressivamente substituído 

por linfócitos, plasmócitos, macrófagos, e fibroblastos reativos, formando progressivamente 

cicatrizes que se podem tornar coalescentes (Newman et al., 2007). 

Glomerulites causadas diretamente por vírus, ocorrem em doenças virais sistémicas 

agudas tais como na peste suína clássica e na infeção por citomegalovírus, em suínos recém-

nascidos. As lesões são leves e passageiras e resultam da replicação viral no endotélio capilar 

onde se podem observar as inclusões víricas (Newman et al., 2007). 

 

O termo glomerulonefrite é usado quando a doença glomerular primária é 

acompanhada por alterações vasculares e tubulo-intersticiais secundárias (Maxie e Newman, 

2007).  

As glomerulonefrites são uma forma comum de doença renal nos animais domésticos, 

mas os processos agudos e fatais são esporádicos nos suínos (Slauson e Lewis, 1979; 

Bourgault e Drolet, 1995; Maxie e Newman, 2007). 

As glomerulonefrites são, geralmente, de origem imunitária, resultando da deposição 

de imunocomplexos circulantes nos glomérulos (Maxie e Newman, 2007; Radostits et al., 

2007). Como só alguns animais desenvolvem este tipo de lesão, considera-se que fatores 

como uma predisposição genética ou deficiências imunitárias podem estar relacionados com 

estes casos. As glomerulonefrites podem também estar associadas a doenças de origem vírica, 

bacteriana, parasitária, neoplásica e hereditária (Maxie e Newman, 2007).  

As glomerulonefrites, em suínos, podem aparecer como sequelas de doenças 

infeciosas crónicas, como peste suína clássica, peste suína africana (Martin-Fernandez et al., 

1991) e em infeções sistémicas por citomegalovírus (Yoshikawa et al., 1988 citado por 

Bourgault e Drolet, 1995). À síndrome da dermatite e nefropatia porcina, causada por um 

circovírus, associam-se fortes indícios de se tratar de uma condição imunomediada, tendo 

tropismo para o rim, e portanto estando associada a uma glomerulonefrite aguda, grave e fatal, 

na qual os rins se apresentam aumentados, pálidos e com petéquias (Helie et al., 1995; Drolet 

et al., 1999; Thomson et al., 2002). 
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De acordo com a evolução, as glomerulonefrites podem ser classificadas em agudas, 

subagudas e crónicas e apresentam aspetos macroscópicos distintos (Rozier e Tassin, 1993a; 

Maxie e Newman, 2007).  

Na glomerulonefrite aguda, o rim é fácil de descapsular e está hipertrofiado, brilhante, 

húmido e tem a superfície lisa. Apresenta uma cor normal ou ligeiramente pálida, com 

pequenos focos avermelhados que correspondem à inflamação localizada nos glomérulos 

(Rozier e Tassin, 1993a; Maxie e Newman, 2007). 

Na glomerulonefrite subaguda, o rim apresenta uma cápsula tensa, mas continua fácil 

de descapsular. O rim está hipertrofiado, pálido e tem superfície lisa, o córtex está aumentado, 

com uma coloração amarela-acinzentada e com petéquias (Rozier e Tassin, 1993a; Maxie e 

Newman, 2007).  

Na glomerulonefrite crónica, o rim está atrofiado com superfície irregular devido a 

fina granulação e a cápsula está aderente (Rozier e Tassin, 1993a; Maxie e Newman, 2007). 

De acordo com a quantidade de glomérulos afetados, as glomerulonefrites podem ser 

classificadas em generalizadas, focais, difusas e locais (Maxie e Newman, 2007). 

Nos animais domésticos também se utiliza a classificação histológica das 

glomerulonefrites em membranosa, com o predomínio do espessamento da membrana basal; 

proliferativa, em que predomina a proliferação celular; membranoproliferativa, quando estão 

presentes as alterações descritas nas duas anteriores ao mesmo tempo; glomeruloesclerose, 

uma combinação do aumento da matriz mesangial e a obliteração do lúmen dos capilares 

(Maxie e Newman, 2007).  

Ao contrário dos outros animais domésticos afetados com glomerulonefrite, os suínos 

aparentam ser afetados numa idade jovem (Bourgault e Drolet, 1995; Drolet e Dee, 2006). 

Esta condição é mais frequente em suínos de engorda (entre um mês e meio a seis meses), 

ocasionalmente em reprodutores e raramente em leitões (Drolet e Dee, 2006). Foi reportada 

uma elevada prevalência de úlceras gástricas, associadas com glomerulonefrites, em suínos 

(Jansen, 1993 citado por Bourgault e Drolet, 1995). A relação entre estas duas lesões não é 

bem compreendida. O desenvolvimento das úlceras pode estar relacionado com a uremia 

(Jansen, 1993 citado por Bourgault e Drolet, 1995), com isquemia, devido a vasculite gástrica 

(White, 1993 citado por Bourgault e Drolet, 1995), ou associado de forma não especifica a 

doenças relacionadas com o stresse (Bourgault e Drolet, 1995). 
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As nefrites podem ser classificadas, segundo a via de infeção, em nefrites de origem 

hematógena (descendente) e de origem urinária (ascendente) (Santos, 1986). 

As nefrites intersticiais são lesões inflamatórias em que as lesões primárias e 

predominantes no tecido intersticial do rim. E estes processos podem-se classificar em 

purulentos ou não, agudos ou crónicos e apresentar um padrão focal ou difuso. Estas lesões 

são as mais frequentemente encontradas em matadouro (Rozier e Tassin, 1993a). 

Nos suínos, a nefrite intersticial focal aparece normalmente como um achado de 

matadouro, visto não ser acompanhada por sintomatologia. É um processo presente quase 

exclusivamente no córtex renal, apresentando focos branco-acinzentados de forma irregular 

rodeados por um halo vermelho escuro (Preuβ, 1991) (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5: Nefrite intersticial não purulenta (Fotografia própria). 

 

Na patogenia da nefrite intersticial está uma septicémia de origem bacteriana ou vírica, 

em que o agente infecioso afeta os túbulos renais e se observa uma resposta inflamatória no 

tecido intersticial (Newman et al., 2007). 

A nefrite intersticial multifocal, em suínos, está associada a vários agentes infeciosos 

(Drolet e Dee, 2006), sendo uma das causas mais comuns de reprovação de rins de suínos em 

matadouro (Drolet et al., 2002). Numerosos estudos tentaram elucidar quais os agentes 

infeciosos que estão envolvidos na nefrite intersticial em suínos aparentemente saudáveis, 

mas os resultados observados são diversos (Baker et al., 1989; Cooper et al., 1997; Drolet et 

al., 2002; Boqvist et al., 2003; Oliveira-Filho et al., 2012). 

Nos suínos, a Leptospira interrogans serovar pomona é uma das causas mais 

conhecidas de nefrite intersticial crónica, lesão muitas vezes encontrada em matadouro 

(Maxie e Newman, 2007). A leptospirose é uma zoonose causada por vários serovares da 
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Leptospira interrogans, que afeta uma grande número de animais domésticos e selvagens 

(Martinez et al., 2006). Nos suínos, estão descritos vários serovares como causadores de 

infeções, sendo os serovares pomona e bratislava dos mais comuns (Boqvist et al., 2002). Os 

estudos realizados, para associar a presença de lesões macroscópicas de nefrite intersticial 

multifocal com a presença de Leptospira são variados e os resultados díspares (Baker et al., 

1989; Drolet et al., 2002; Boqvist et al., 2003; Martinez et al., 2006; Hashimoto et al., 2008; 

Miraglia et al., 2008). 

A patogenia da nefrite intersticial também está associada a vírus, como o vírus da 

síndrome respiratória e reprodutiva dos suínos (Cooper et al., 1997), adenovírus (Nietfeld e 

Leslie-Steen, 1993), circovírus suíno tipo II e parvovírus suíno (Drolet et al., 2002; Martinez 

et al., 2006; Oliveira-Filho et al., 2012). A nefrite intersticial também é encontrada na 

síndrome do enfraquecimento multi-sistémico pós-desmame dos suínos (Segales et al., 2004; 

Sarli et al., 2008). 

Num estudo realizado por Segalés e colaboradores (2004) foram observados rins com 

múltiplos focos brancos, ou seja, com nefrite intersticial multifocal. Dos animais doentes com 

a síndrome anterior, 18,4% apresentavam lesões macroscópicas e 37,6% lesões microscópicas 

de nefrite (Segales et al., 2004). 

As bactérias podem chegar ao rim através de duas vias: a ascendente e a descendente. 

A via ascendente é através de uma infeção no trato urinário inferior, e a descendente, através 

da via hematógena, que causam as nefrites embólicas. 

As nefrites embólicas purulentas têm origem em infeções bacterianas. Quando no 

curso de uma bacteriemia ou tromboembolismo séptico, as bactérias alcançam os rins, dá-se o 

aparecimento de múltiplos abcessos distribuídos pelo parênquima renal. Nos suínos, o agente 

infecioso mais comum na nefrite embólica purulenta é Erysipelothrix rhusiopathiae (Maxie e 

Newman, 2007). As nefrites embólicas purulentas podem originar-se em endocardites 

valvulares por este agente (Radostits et al., 2007). 

As nefrites intersticiais apresentam distintos aspetos macroscópicos consoante o seu 

tipo. Nas nefrites intersticiais não purulentas agudas, os rins apresentam a superfície renal 

com pequenas lesões branco-acinzentadas de vários tamanhos, por vezes confluentes e que 

fazem saliência no córtex, e através de estrias radiais finas que se prolongam para o córtex. 

Nas nefrites não purulentas crónicas, o rim encontra-se atrofiado, com uma forma irregular, 

podendo ter a cápsula aderente, demonstra pequenas depressões na superfície, o córtex com 

estrias radiais fibrosas e há aumento da consistência do parênquima renal (Figura 6). As 
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nefrites intersticiais purulentas podem apresentar um único abcesso, que pode ser volumoso, 

geralmente no polo cranial do rim, ou apresentar abcessos miliares em que o rim está 

ligeiramente hipertrofiado, de descapsulação fácil, a superfície renal tem pequenas lesões 

punctiformes amareladas, densas, e por vezes volumosas e salientes que se revelam ser 

pequenos e múltiplos abcessos miliares (Rozier e Tassin, 1993a). 

 

 

Figura 6: A – Nefrite intersticial crónica; B – Rim com nefrite intersticial crónica (em cima), em comparação 

com um rim normal (em baixo) (Fotografia própria). 

 

A pielonefrite é uma inflamação da pélvis e do parênquima renal, e é um excelente 

exemplo da doença tubulo-intersticial supurativa (Newman et al., 2007). A patogenia das 

pielonefrites ascendentes tem origem no estabelecimento da infeção no trato urinário inferior, 

sendo as bactérias envolvidas nestas infeções bactérias endógenas da pele e intestino, como 

Escherichia coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., de entre outras e bactérias 

específicas do trato urinário como Corynebacterium renale, C. cystitidis e C. pilosum em 

bovinos (Maxie e Newman, 2007), e Actinobaculum suis em suínos (Woldemeskel et al., 

2002; Maxie e Newman, 2007). Normalmente, nestas infeções são isoladas várias estirpes 

bacterianas. Outros fatores predisponentes são a estase de urina e a obstrução dos ureteres. 

Refira-se ainda que as fêmeas são mais predispostas a infeções do trato urinário inferior, 

devido a terem uma uretra mais pequena, a trauma uretral e possivelmente devido a efeitos 

hormonais (Maxie e Newman, 2007). 

Uma vez que a infeção esteja estabelecida na bexiga, o mecanismo mais provável para 

a infeção no rim é o refluxo vesiculoureteral. O refluxo pode ocorrer durante a micção, 

sobretudo se existir obstrução urinária ou como consequência da compressão externa da 

bexiga. Este fluxo retrógrado de urina vai pelos ureteres até ao rim (refluxo intra-renal) 

A B 
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durante a micção, arrastando consigo as bactérias. Nos suínos adultos, o comprimento do 

ureter intravesical deve impedir este tipo de refluxo (Maxie e Newman, 2007). 

A pielonefrite caracteriza-se por inflamação, necrose e deformação dos cálices renais, 

associada a áreas de inflamação e necrose tubulo-intersticial. Normalmente é acompanhada 

por ureterite e cistite (Maxie e Newman, 2007). 

A pielonefrite é frequentemente bilateral, mas não necessariamente simétrica. A 

medula renal é a área mais sujeita a infeções (Maxie e Newman, 2007). 

 

Macroscopicamente, a pielonefrite aguda caracteriza-se por focos branco-

acinzentados, ligeiramente elevados na superfície do rim, que se estendem pelo córtex até à 

medula. Estes focos localizam-se nos polos renais e o rim está hemorrágico ou hiperémico. Os 

rins com muitas lesões agudas estão hipertrofiados, e com vários graus de edema e petéquias 

na mucosa pélvica. Em casos crónicos, a hiperemia ou hemorragia desaparece, e a fibrose 

substitui as lesões. As papilas renais estão muitas vezes atrofiadas, tornando-se as lesões 

crónicas depressões na superfície do rim (Isling et al., 2010). Os animais que têm rins com 

alterações macroscópicas visíveis de pielonefrite têm habitualmente o gânglio linfático renal 

aumentado (Isling et al., 2010). 

As cicatrizes resultantes da pielonefrite vão desde a cápsula até à pélvis e distinguem-

se de outras causadas por nefrites ou enfartes, pela fibrose associada e pela deformação da 

papila renal e dilatação dos cálices e da pélvis (Maxie e Newman, 2007). 

A pielonefrite é uma doença séria na produção suína, que causa diminuição da 

qualidade de vida do animal e consideráveis perdas económicas, devido a morbilidade e 

mortalidade (Chagnon et al., 1991; Krag et al., 2009; Isling et al., 2010). Nos matadouros, 

rins com pielonefrite, com lesões em vários estágios, são achados post mortem comuns em 

suínos (Isling et al., 2010). 

Com base em diversos estudos, foi determinado que a Escherichia coli tem um papel 

significativo na etiologia das pielonefrites nesta espécie animal, e as lesões renais encontradas 

correspondiam a uma infeção bacteriana por via ascendente com presença de refluxo intra-

renal (Krag et al., 2009; Isling et al., 2010). 

Nos suínos, a pielonefrite aguda é vulgar, mas a forma crónica é rara. A pielonefrite 

aguda ocorre em porcas 3-4 semanas pós-parto; os jovens machos são ocasionalmente 

afetados, apresentando alguns anomalias no trato urinário. Os polos renais estão 

preferencialmente envolvidos, e a infeção pode ser fulminante, atingindo neste caso a cápsula 
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renal, provocando inflamação e hemorragias retro-renais (Maxie e Newman, 2007). A 

pielonefrite associada à cistite é a terceira causa de morte de porcas reprodutoras nas 

explorações. Num estudo efetuado para saber quais as causas de morte mais frequentes de 

porcas reprodutoras, 8.0% eram devido a pielonefrite associada a cistite (Chagnon et al., 

1991). 

 

 

A fibrose renal consiste na substituição do parênquima renal, dos glomérulos, dos 

túbulos e do interstício por tecido fibroso. Pode ocorrer como um evento primário, mas é mais 

frequente como um processo secundário, em consequência da cura de uma alteração existente. 

É o ponto comum em todos os estágios finais da reparação dos tecidos, e acontece quando o 

epitélio tubular já não é capaz de se regenerar, sendo por isso também a etapa final de 

enfartes, glomerulonefrites, nefrites intersticiais, doenças tubulo-intersticiais e doenças 

pélvicas crónicas. Os mecanismos que induzem à fibrose estão relacionados com a destruição 

e perda dos componentes dos nefrónios por processos inflamatórios e menos frequente por 

processos não-inflamatórios (Newman et al., 2007).  

A fibrose pode manifestar-se em diversas formas visíveis macroscopicamente. Em 

geral, os rins fibrosados são reconhecidos pela superfície externa rugosa, pela consistência 

firme, pálida, branca, retraída e com muitas adesões da cápsula ao córtex (Jansen e Nordstoga, 

1994; Shirota et al., 1995; Newman et al., 2007) (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Rim com áreas de fibrose (Fotografia própria). 
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4.2.3. Lesões não inflamatórias 

 

A necrose cortical tubular aguda é pouco frequente em animais, mas quando é grave, 

pode causar insuficiência renal aguda e morte (Maxie e Newman, 2007). 

 

Na necrose cortical renal está envolvido parte ou todo o córtex e ocorre destruição 

dos túbulos e glomérulos. Estas lesões resultam de isquemia renal parcial ou completa. A 

duração da isquemia é de grande importância, pois quando é grave pode levar à diminuição da 

perfusão e à necrose. Outro mecanismo que pode levar à necrose cortical renal é o fenómeno 

de Shwartzman, que é um exemplo de coagulação intravascular disseminada, e ocorre devido 

a endotoxinas de bactérias Gram negativas. As lesões endoteliais, nos capilares glomerulares 

e peritubulares levam a microtromboses e necrose cortical renal hemorrágica (Maxie e 

Newman, 2007).  

O aspeto macroscópico do rim varia consoante o caso, e pode ser determinado pela 

gravidade, distribuição, duração e reperfusão sanguínea. O córtex pode estar completamente 

afetado ou a lesão ser parcial. Nos suínos apresenta um aspeto de ovo de peru devido às 

hemorragias glomerulares, mas habitualmente estes animais morrem antes da necrose ser 

evidente, enquanto outras espécies como os bovinos, desenvolvem uma necrose cortical 

parcial distinta. Estas lesões têm o mesmo aspeto de um enfarte, as áreas afetadas do córtex 

são pálidas, quase brancas, ligeiramente proeminentes. A necrose cortical renal é uma rara 

complicação das úlceras esofágicas ou gástricas em suínos, e aparentemente resulta do choque 

hemorrágico (Maxie e Newman, 2007). 

 

A necrose tubular aguda é uma condição reversível, em que o processo primário é 

uma degenerescência tubular, sendo a causa mais importante de insuficiência renal aguda 

(Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). 

A patogenia da necrose tubular aguda é a isquemia e o efeito de nefrotoxinas (Maxie e 

Newman, 2007). Também uma grande redução da perfusão renal induzida por qualquer causa 

pode provocar a necrose tubular (Newman et al., 2007). As nefrotoxinas podem provocar 

diretamente danos nas células epiteliais dos túbulos contornados proximais, originando 

metabolitos reativos. Estes metabolitos vão para o filtrado tubular, causando necrose epitelial 

tubular renal, podendo muitos destes estimular indiretamente a vasoconstrição e isquemia, 

comprometendo a função renal (Newman et al., 2007). 
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Macroscopicamente, o córtex está subtilmente matizado por pequenos focos amarelos 

de necrose (Maxie e Newman, 2007). 

 

A necrose medular renal é a primeira manifestação de dano renal, sob certas 

circunstâncias. Os vasos medulares são danificados quando a isquemia dura mais de duas 

horas e consequentemente resulta em necrose. Na patogenia estão envolvidas nefropatias por 

analgésicos, pielonefrites e obstruções. Macroscopicamente, as lesões variam na sua extensão 

e no grau de desenvolvimento. Observa-se necrose na medula delimitada por uma linha de 

hemorragia (Maxie e Newman, 2007). 

 

 

4.2.4. Outras alterações 

 

A amiloidose é uma doença que resulta do depósito de um material proteico fibrilhar 

insóluvel, hialino, homogéneo e eosinofílico, produzido pela incompleta proteólise de alguns 

grupos de proteínas solúveis (Newman et al., 2007), sendo no entanto uma doença rara nos 

suínos (Maxie e Newman, 2007). 

Nos animais domésticos, o local mais frequente em que se observa o depósito da 

substância amiloide é nos rins, mas também poderá ocorrer no fígado ou no baço (Maxie e 

Newman, 2007). 

O rim apresenta-se hipertrofiado, com fácil descapsulação, coloração amarelada e a 

superfície do córtex finamente granular. Ao corte, a superfície apresenta uma consistência 

normal ou ligeiramente aumentada, e tem uma aparência brilhante e húmida. O córtex tem o 

mesmo aspeto da superfície, contudo a medula apresenta-se normal ou com finas estrias 

(Rozier e Tassin, 1993b). 

 

A hemoglobinúria é a consequência da concentração de hemoglobina nos rins, devido 

a uma crise hemolítica aguda, originada por qualquer etiologia (Maxie e Newman, 2007). Os 

rins apresentam-se ligeiramente hipertrofiados, com uma coloração castanha avermelhada. 

Essa coloração é uniforme no córtex, mas na medula aparece sob a forma de estrias radiais 

(Rozier e Tassin, 1993b). Inicialmente, essa coloração é uniforme, mas em pouco tempo vai 

desaparecendo, permanecendo só algumas manchas escuras. Nos ovinos, a presença de rins 
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escuros está relacionada com uma crise hemolítica, provocada pela intoxicação crónica por 

cobre (Maxie e Newman, 2007). 

 

A hemossiderose é uma consequência da anemia hemolítica crónica. Este pigmento é 

encontrado nas células epiteliais dos túbulos proximais, onde é produzido pela degradação da 

hemoglobina reabsorvida e caracteriza-se por uma coloração castanha do córtex (Maxie e 

Newman, 2007; Newman et al., 2007).   

 

A lipofuscinose consiste na deposição de grânulos dourados nos túbulos contornados 

proximal e distal (Newman et al., 2007). Este pigmento também afeta as células musculares 

estriadas, dando-lhe uma aparência castanha escura. Os rins apresentam uma coloração 

castanha a castanha escura, quase negra, contudo têm forma, consistência e volume normais. 

A superfície do córtex apresenta uns pontilhados castanhos, densos, e ao corte observa-se que 

só o córtex está afetado com finas estrias castanhas ou pretas (Rozier e Tassin, 1993b; Maxie 

e Newman, 2007) e a função renal não é afetada (Newman et al., 2007). 

 

Na porfíria congénita dos bovinos e suínos, o pigmento porfirínico está presente no 

epitélio tubular e no tecido intersticial, afetando o córtex. Este pigmento é excretado pela 

urina, e em contacto com a luz, a urina desenvolve uma coloração vinho do porto 

correspondente a ativação das porfirinas (Maxie e Newman, 2007).  

 

A icterícia é a designação dada à deposição da bilirrubina nos tecidos (Maxie e 

Newman, 2007). Nestes casos, o córtex renal apresenta uma cor verde azeitona ou verde 

acastanhada, a medula e a pélvis renal têm uma cor amarela ou laranja (Rozier e Tassin, 

1993b). Esta coloração é comum na icterícia de origem hepática. Esta cor é menos intensa na 

icterícia hemolítica, exceto se houver dano hepático. Não se podem confundir os rins com 

icterícia daqueles que apresentam uma coloração verde clara do córtex renal, normais em 

cordeiros, vitelos e poldros recém-nascidos, pois nestes casos é provável que a imaturidade 

dos mecanismos de conjugação hepáticos leve a deposição da bilirrubina (Maxie e Newman, 

2007). 

 

Rim Cloisonné é uma alteração pigmentar que está descrita apenas em cabras, 

ovelhas e cavalos. O pigmento deposita-se na membrana basal do túbulo contornado 
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proximal, não afetando o túbulo contornado distal nem a medula. As alterações anatómicas no 

rim não estão associadas com nenhuma doença clínica aparente ou anomalias fisiológicas. A 

etiologia desta condição é desconhecida (Hatipoglu e Erer, 2001). Este rim apresenta-se com 

uma cor preta ou castanha, difusa ou intensa do córtex (Hatipoglu e Erer, 2001; Maxie e 

Newman, 2007; Newman et al., 2007). A lesão espalha-se difusamente pelo córtex, 

terminando na junção córtico-medular. Durante um estudo efetuado em ovelhas abatidas em 

matadouro, a ocorrência foi de 0,04% (Hatipoglu e Erer, 2001). 

 

A hidronefrose consiste na dilatação da pélvis e dos cálices renais pela presença de 

urina, associada à atrofia progressiva do parênquima renal (Drolet e Dee, 2006). 

A hidronefrose tem origem numa obstrução urinária, completa ou incompleta, 

principalmente causada por um aumento lento ou intermitente da pressão pélvica. A obstrução 

pode ser causada por anomalias congénitas do ureter, da junção vesiculoureteral ou da uretra 

(Newman et al., 2007). Mas as causas mais comuns são as adquiridas como a obstrução da 

uretra e dos ureteres por cálculos, inflamação crónica, neoplasias, cistite hemorrágica, 

estenose uretral adquirida e deslocação da bexiga em hérnias perineais (Maxie e Newman, 

2007; Newman et al., 2007). 

A patogenia é baseada na persistência da filtração glomerular, após a obstrução 

urinária, e no desenvolvimento de lesões por isquemia. Mesmo após a obstrução completa, a 

filtração glomerular continua desde que o filtrado se difunda para o interstício renal e espaço 

perirenal, onde é drenado pelas veias e vasos linfáticos. Contudo, com o tempo, a formação de 

filtrado cria um aumento da pressão nos nefrónios, ductos coletores, cálices e pélvis. Essa 

pressão leva à atrofia e inicia-se a apoptose do epitélio tubular, diminuindo a função tubular e 

a capacidade de concentração. Também os vasos sanguíneos são comprimidos, 

particularmente as veias do hilo e da medula, provocando a necrose e isquemia da papila renal 

e dá-se uma resposta inflamatória intersticial que provoca o aparecimento de fibrose 

intersticial. A filtração glomerular diminui devido à vasoconstrição intra-renal e os nefrónios 

sofrem atrofia, sendo substituídos por tecido fibroso (Maxie e Newman, 2007). 

 Dependendo da localização da obstrução, a hidronefrose pode ser unilateral ou 

bilateral. A hidronefrose unilateral é causada pela obstrução do ureter e a bilateral pela 

obstrução da uretra, dos dois ureteres ou lesões na bexiga (Newman et al., 2007). A obstrução 

bilateral resulta em morte em poucos dias, mas poderá, contudo, observar-se em matadouro, 

como o descrito por D’Alencar (2009), em que foram reprovados os rins de um animal que 
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apresentava alterações macroscópicas compatíveis com hidronefrose bilateral. Esses rins, 

macroscopicamente apresentavam-se flácidos, com uma superfície contraída e áreas amarelas 

e, ao corte, observou-se atrofia do parênquima e dilatação da pélvis renal (D’Alencar et al., 

2009).  

A obstrução unilateral produz o maior grau de hidronefrose, especialmente se a 

obstrução é incompleta ou intermitente, porque a filtração glomerular vai estar pouco 

suprimida, provocando a dilatação desses rins. Se a obstrução só tiver uma semana, a função 

renal pode retomar o seu normal funcionamento, mas, ao fim de três semanas de obstrução 

completa ou muitos meses de obstrução intermitente, os danos renais serão irreversíveis 

(Maxie e Newman, 2007).  

As alterações macroscópicas observadas são a dilatação progressiva da pélvis e cálices 

com a atenuação dos ápices das pirâmides, podendo ser aprofundados de modo a formarem 

quistos multiloculares que comunicam com a pélvis e são separados por finas trabéculas. A 

dilatação continuada da pélvis causa a perda de túbulos por degenerescência e atrofia, seguido 

da condensação do tecido intersticial e fibrose do parênquima renal. Em casos muito 

avançados, o rim pode transformar-se num saco de paredes finas com apenas uma delgada 

camada do parênquima renal, repleto de fluido (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 

2007) (Figura 8).  

 

 

Figura 8: A – Hidronefrose unilateral. Rim normal (esquerdo) e rim com hidronefrose (direito). B – Superfície 

de corte do rim com hidronefrose (Fotografia própria). 

 

 

 

 

 

A B 
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4.2.5. Lesões parasitárias 

 

Stephanurus dentatus é o parasita do rim dos suínos, que está presente nos países 

tropicais e subtropicais (Drolet e Dee, 2006). Este parasita enquista-se na gordura perirenal e 

tecidos adjacentes e os quistos comunicam com a pélvis. 

O ciclo de vida pode ser direto ou pode ter a minhoca como hospedeiro paraténico. Os 

ovos saem aos milhares pela urina dos suínos, nascendo as larvas passados 2-3 dias, sendo 

vulneráveis à luz solar e à desidratação. A infeção pode ocorrer por duas formas: oral ou 

penetração pela pele. Se a infeção for oral, pela ingestão da larva, estas vão migrar do 

intestino até ao fígado, através da circulação portal. Se for através da pele, a maioria das 

larvas migram para os pulmões, através da migração traqueal, alcançando posteriormente o 

intestino e depois o fígado. Por fim, as larvas migram para a região perirenal, através da 

cavidade peritoneal (Maxie e Newman, 2007). Os parasitas adultos enquistam-se na gordura 

renal, formando quistos peri-pélvicos que comunicam com a pélvis renal e ureteres, e à volta 

do parasita observa-se tecido de granulação e fibrose. Estes quistos comunicam com o lúmen 

do ureter, permitindo a saída dos ovos (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). A 

migração das larvas pode causar lesões extensivas aos gânglios linfáticos, fígado, pulmões, 

baço e zonas de trajeto. Estas lesões, muitas vezes, transformam-se em abcessos, contendo um 

pus esverdeado, que pode também conter larvas ou mesmo os parasitas adultos (Wilson, 

2005). 

 

4.2.6. Neoplasias renais 

 

As neoplasias renais primárias são raras nos animais domésticos e podem ser de 

origem epitelial, mesenquimatosa ou embrionária (Meuten, 2002; Maxie e Newman, 2007). 

As duas neoplasias mais frequentes são o carcinoma renal e o nefroblastoma (Meuten, 2002). 

 

O adenoma renal é um tumor raro em animais domésticos, normalmente é um achado 

de necropsia ou de matadouro, pois não apresenta sintomatologia (Meuten, 2002). É uma 

neoplasia benigna, de origem epitelial e consiste na proliferação das células epiteliais do 

córtex renal (Maxie e Newman, 2007). Os adenomas são tumores discretos, solitários e 

normalmente apresentam-se sob a forma de um único nódulo pequeno, de coloração branca-

amarelada, bem circunscrito, não encapsulado no córtex, mas bem demarcados do córtex 
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adjacente (Meuten, 2002; Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). Em bovinos e 

suínos, estes tumores podem ser grandes (> 6 cm) e ter áreas centrais de necrose e 

hemorragia. Muitas vezes estes tumores só são encontrados se o rim for incidido em várias 

zonas (Meuten, 2002). 

 

O carcinoma renal é um tumor raro em animais domésticos, mas é o tumor renal 

primário mais comum em bovinos e em equinos. Nos suínos só foi descrito esporadicamente 

(Meuten, 2002; Drolet e Dee, 2006; Newman et al., 2007). Normalmente é unilateral, contudo 

pode aparecer bilateralmente. Apresenta-se como massas bem demarcadas, com uma 

coloração entre a amarela-acastanhada até creme, estão frequentemente localizadas num dos 

polos e variam em tamanho, podendo ir desde 2 cm de diâmetro até ocupar 80% do tamanho 

do rim (Meuten, 2002; Newman et al., 2007). Tumores grandes têm áreas escuras de 

hemorragias e de necrose, e são friáveis, por terem pouco estroma de suporte, podendo 

invadir a pélvis renal (Meuten, 2002; Newman et al., 2007). Consistem numa massa que 

cresce por expansão, comprimindo o tecido renal normal adjacente (Newman et al., 2007). A 

invasão da pélvis renal, da veia renal e dos ureteres poderá ocorrer (Maxie e Newman, 2007). 

 

O nefroblastoma é a neoplasia primária mais comum em suínos e em aves, e como 

não apresentam sintomatologia, normalmente são achados de matadouro (Meuten, 2002; 

Newman et al., 2007). É uma neoplasia congénita que tem origem embrionária, 

desenvolvendo-se na sua maioria durante a vida fetal, mas só são detetados mais tarde na vida 

do animal, já no matadouro, ou quando apresenta sintomatologia (Meuten, 2002).  

O nefroblastoma é uma neoplasia unilateral, única, presente num dos polos do órgão e 

localizada no córtex, estendendo-se através da cápsula, aderindo ao mesentério ou às paredes 

do corpo. Normalmente ocupam uma grande área do rim afetado, e podem atingir tamanhos 

que levam à compressão das outras vísceras (Meuten, 2002), ou até atingirem tamanhos que 

provoquem um aumento abdominal visível (Radostits et al., 2007). Excecionalmente, 

aparecem como tumores bilaterais, múltiplos e invadem a pélvis (Meuten, 2002). 

É difícil encontrar tecido renal normal, e poderá ter tecidos que geralmente não se 

encontram no rim, como por exemplo cartilagem ou músculo. É um tumor que cresce por 

expansão e comprime o parênquima adjacente (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 

2007). 
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A grande maioria dos nefroblastomas está presente em suínos com menos de dois anos 

(92%), sendo que 77% são em suínos com um ano de vida, o que sugere que alguns 

nefroblastomas se desenvolvem mais tarde na vida do animal (Meuten, 2002). 

 

O linfoma é a neoplasia mais frequentemente reportada nos suínos, com base em 

dados obtidos em matadouro. Não há predisposição de raça, e um estudo indica que é mais 

frequente em fêmeas do que em machos, numa proporção de 2:1 (Jacobs et al., 2002). Como 

muitos dos suínos são abatidos antes de um ano de vida, a maioria dos casos de linfoma são 

encontrados em animais com aproximadamente seis meses de vida, contudo alguns casos 

foram descritos em fêmeas reprodutoras (Head et al., 2002). 

Nos suínos, o linfoma ocorre mais predominantemente na forma tímica ou 

multicêntrica, afetando primariamente o timo ou os gânglios linfáticos, respetivamente 

(Drolet e Dee, 2006). 

O linfoma é um dos tumores mais comuns dos rins de todas as espécies animais 

(Meuten, 2002), sendo um tumor que não se limita aos rins, surgindo noutros órgãos. Os 

órgãos mais afetados, para além do rim, são o baço, o fígado, a medula óssea (Jacobs et al., 

2002; Meuten, 2002) assim como os gânglios linfáticos e outros tecidos linfoides (Meuten, 

2002). Apresentam-se no rim como massas múltiplas, proeminentes, de vários tamanhos, que 

podem confluir e com uma coloração branca ou amarela (Meuten, 2002) frequentemente 

salientes da superfície cortical (Drolet e Dee, 2006) (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Linfoma (Fotografia própria). 
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4.3. Trato urinário inferior (TUI) 

 

4.3.1. Anomalias congénitas 

 

A aplasia ureteral é a ausência de um ureter reconhecível e a displasia ureteral é a 

presença de um ureter com um diâmetro mais pequeno. Ambas, são anomalias raras que 

podem ser unilaterais ou bilaterais, e ocorrem devido a uma falha no desenvolvimento e 

migração do ureter (Maxie e Newman, 2007). 

 

A duplicação do ureter é causada pela formação de dois ureteres a partir do ducto 

mesonéfrico, sendo que o ureter caudal drena a parte caudal do rim e o ureter cranial drena a 

parte cranial. Normalmente, o ureter caudal termina na posição normal, enquanto o outro é 

ectópico (Maxie e Newman, 2007) e estão, em geral, associados a outras anomalias do rim. 

 

Os ureteres ectópicos são a anomalia congénita mais importante, em que o ureter não 

termina no trígono da bexiga, podendo ir terminar no vas deferente, na glândula vesicular, na 

uretra dos machos, ou no colo da bexiga, uretra ou vagina nas fêmeas. Existem duas causas 

possíveis para isto acontecer: ou o ureter está demasiado cranial para ser incorporado no hiato 

urogenital, ou durante o crescimento, o ureter anormal não consegue migrar para a sua 

localização habitual (Maxie e Newman, 2007). 

 

O úraco persistente é a malformação mais comum da bexiga e ocorre mais 

frequentemente em poldros do que em outras espécies (Maxie e Newman, 2007; Radostits et 

al., 2007). Ocorre quando o lúmen do úraco não se fecha, após o nascimento, e permanece um 

canal aberto entre o ápex da bexiga e o umbigo, o que faz com que a urina saia pelo umbigo. 

Também pode ocorrer devido a obstrução congénita da uretra. Nestes casos, é possível que 

ocorram infeções e abcessos (Maxie e Newman, 2007; Newman et al., 2007). 

 

4.3.2. Lesões obstrutivas 

 

A urolitíase consiste na presença de cálculos (urólitos), no trato urinário inferior 

(Drolet e Dee, 2006). Os cálculos urinários são concreções formadas em qualquer parte do 

sistema urinário, originando-se alguns no trato urinário inferior e outros microscópicos nos 
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túbulos coletores renais. Os cálculos podem ser encontrados em qualquer porção do trato 

urinário inferior e a sua presença é acompanhada por inflamação dos tecidos associados, ou a 

inflamação pode estar na origem dos mesmos (Radostits et al., 2007). É mais comum a sua 

presença nos ureteres e menos comum na pélvis renal (Newman et al., 2007). 

A composição mineral dos cálculos encontrados em suínos e a sua importância relativa 

ainda não foram devidamente estudados (Maes et al., 2004; Drolet e Dee, 2006). Contudo, 

vários tipos de cálculos podem ser encontrados, incluindo carbonato de cálcio, fosfato de 

cálcio, estruvita e ácido úrico e uratos (Newman et al., 2007). 

Já existe alguma informação sobre a urolitíase em leitões e em porcas reprodutoras, 

mas há pouca informação sobre a urolitíase nos suínos de engorda (Done, 2004). 

Os fatores que predispõem a formação dos urólitos são a dieta, o pH da urina, redução 

do consumo de água, estase urinária e a pré-existência de doenças do trato urinário. Os suínos 

são raramente afetados pela urolitíase, em comparação com os outros animais domésticos. 

Esta condição é esporadicamente encontrada em suínos de todas as idades, sendo 

ocasionalmente um achado de matadouro (Drolet e Dee, 2006). No estudo efetuado por Maes 

e colaboradores (2004) a presença de cálculos na urina e na bexiga foi observada tanto em 

machos como em fêmeas, contudo a urolítiase obstrutiva só provocou a morte em machos 

castrados (Maes et al., 2004). 

 

Hidroureter e hidrouretra referem-se à dilatação do ureter e da uretra, 

respetivamente, e são causados pelo impedimento do fluxo urinário, devido à obstrução dos 

ureteres ou uretra por cálculos, inflamação crónica, ou neoplasia luminal ou intramural. O 

hidroureter pode ser unilateral ou bilateral (Newman et al., 2007). 

 

4.3.3. Lesões inflamatórias 

 

Cistite é a inflamação da bexiga (Radostits et al., 2007), patologia comum nos animais 

domésticos, que pode ser aguda ou crónica. São várias as causas que provocam cistite aguda, 

contudo a infeção bacteriana é a mais comum, em todas as espécies animais (Newman et al., 

2007). 

A cistite ocorre esporadicamente como resultado de uma infeção na bexiga, embora 

normalmente este órgão seja bastante resistente, porque a contaminação com bactérias é 

rapidamente eliminada, através do normal fluxo da urina. A predisposição das infeções do 
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TUI surge quando há estagnação da urina por obstrução, esvaziamento incompleto na micção 

ou trauma urotelial. Outros fatores são a cateterização, vaginoscopia, vaginites, incontinência 

urinária ou administração prolongada de antibióticos que induzam resistência bacteriana. As 

bactérias mais comummente associadas são Escherichia coli em todas as espécies, 

Corynebacterium renale em bovinos, Actinobaculum suis (Newman et al., 2007) e 

Arcanobacterium pyogenes em suínos (Drolet e Dee, 2006) e Proteus spp., Streptococcus sp. 

e Staphylococcus sp. em várias espécies animais (Newman et al., 2007). 

A cistite aguda é descrita como hemorrágica, fibrinopurulenta, necrosante ou 

ulcerativa, e estas alterações são muitas vezes sequenciais ao longo do tempo. A parede da 

bexiga está espessada, devido ao edema e ao infiltrado de células inflamatórias e tem 

hemorragias difusas ou locais. A mucosa pode apresentar focos de erosão ou ulceração, zonas 

de exsudado, necrose ou coágulos sanguíneos aderentes (Newman et al., 2007).  

A cistite crónica pode apresentar-se de diversas formas baseadas no tipo da resposta 

inflamatória. Estas formas incluem as variantes difusas, foliculares e polipoides (Newman et 

al., 2007), estando a parede da bexiga muito espessada e a superfície da mucosa rugosa e 

granular (Radostits et al., 2007). 

 

4.3.4. Neoplasias do trato urinário inferior 

 

As neoplasias do trato urinário inferior são raras em equinos, caprinos, ovinos e suínos 

e localizam-se preferencialmente na bexiga, tendo origem epitelial ou mesenquimatosas 

(Newman et al., 2007). 

A patogenia das neoplasias da bexiga é variada, podendo ser causada por vários 

químicos, metabolitos do triptofano, irritação crónica, corpos estranhos e vírus (Maxie e 

Newman, 2007). 

As neoplasias primárias de origem epitelial são papilomas, adenomas, carcinomas, 

carcinoma de células de transição, carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma e 

carcinomas indiferenciados (Meuten, 2002). Os papilomas são raros e têm uma aparência 

exofítica, pedunculada ou papilar e o carcinoma apresenta nódulos salientes ou espessamento 

da parede da bexiga (Newman et al., 2007).  

As neoplasias primárias de origem mesenquimatosa são o leiomioma e o 

leiomiossarcoma, o rabdomiossarcoma, o fibroma e o fibrossarcoma e, o hemangioma e o 

hemangiossarcoma (Meuten, 2002). O rabdomiossarcoma tem origem no músculo-esquelético 
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da uretra e da bexiga, são massas polipoides, salientes para o lúmen da bexiga. Os leiomiomas 

são únicos ou múltiplos, circunscritos, firmes, pálidos, apresentando-se como massas brancas 

a amarelas na parede. Os fibromas têm origem na lâmina própria do tecido conjuntivo e 

projetam-se para o lúmen como nódulos únicos (Newman et al., 2007). 

 

5. Significado da Patologia Renal na Decisão Sanitária sobre Órgão e Carcaça 

 

A importância da inspeção do rim consiste no facto de este ser um órgão que está sujeito 

ao aparecimento de lesões com as mais variadas causas, sendo que à patogenia da doença 

renal estão associadas bactérias e vírus assim como lesões neoplásicas, e algumas doenças que 

são causa de reprovação total da carcaça. No exame post mortem dos rins, podem ser 

encontradas as mais variadas lesões, o que requere uma inspeção cuidadosa deste órgão. 

Apesar de a maioria das lesões não representarem perigo para a saúde pública, podem causar 

a rejeição dos rins uma vez que lhe conferem um aspeto repugnante, como no caso dos 

quistos renais. A grande maioria das lesões renais ocorre sem envolvimento do gânglio 

linfático renal, pelo que todos os rins deveram ser incididos e a mucosa pélvica deveria ser 

examinada (Westhead, 1991 citado por Edwards et al., 1997). 

As possíveis Decisões Sanitárias associadas à patologia renal são a aprovação da carcaça 

com a reprovação dos rins. Só se efetua a reprovação total quando associada a alterações 

renais existem alterações generalizadas da carcaça, quando a carcaça apresenta um odor a 

urina ou quando as lesões são provocadas por agentes etiológicos específicos que 

comprometem a sanidade da carne (Anónimo, 1994). 

A aprovação da carcaça com reprovação parcial dos rins ocorre nas seguintes situações: 

presença de cálculos urinários, quistos ou pigmentação, nas nefrites crónicas sem alterações 

sistémicas, nas pielonefrites e cistites sem alterações sistémicas, na hidronefrose e em lesões 

parasitárias (Anónimo, 1994; Wilson, 2005). 

A reprovação total da carcaça é efetuada nos seguintes casos: de nefrite acompanhada por 

odor a urina, uremia ou edema, nefrite leucocítica disseminada, nefrite supurativa e embólica, 

pielonefrite com sinais de uremia, cistite na forma exsudativa acompanhada de febre, odor a 

urina ou pielonefrite ascendente. Como exemplos de algumas das doenças que provocam 

reprovação total acompanhadas por lesões a nível renal são: a peste suína africana, a peste 

suína clássica, a eripsiela suína na forma aguda e a leptospirose na forma aguda (Anónimo, 

1994; Gracey et al., 1999; Wilson, 2005). 
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II. Lesões no Aparelho Urinário Observadas em Suínos Abatidos para Consumo 

 

A informação sobre a ocorrência de alterações nos órgãos do aparelho urinário em suínos é 

limitada. No sentido de obter esta informação, propusemo-nos realizar a avaliação sistemática 

destes órgãos de suínos em matadouro, principalmente o rim, de modo a identificar quais as 

lesões mais frequentes. Podem ser observadas lesões de origem congénita e/ou adquirida. 

Acresce ainda que poderia haver algumas lesões suscetíveis de alertar para questões de Saúde 

Pública.  

É importante em nossa opinião referir que apesar dos animais apresentados ao regime de 

abate normal apresentam-se teoricamente em perfeito estado hígido, aparecem por vezes à 

inspeção post mortem animais com as mais variadas lesões ou anomalias. 

 

 

1. Material e Métodos  

 

O estágio na sua totalidade abrangeu o acompanhamento de atos de inspeção sanitária (IS) 

em vários matadouros, incluindo a inspeção de várias espécies: suínos e leitões, bovinos, 

caprinos e ovinos (Anexo A). 

A metodologia utilizada na colheita de dados consistiu no registo das anomalias 

observadas no decorrer da inspeção sistemática dos tratos urinários, principalmente o rim de 

suínos abatidos em matadouros onde decorreu o nosso estágio. 

A recolha de amostras para este trabalho foi realizada ao longo de um período de três 

meses (outubro a dezembro), em vários matadouros localizados na região norte de Portugal, 

em quatro matadouros distintos, localizados na região norte de Portugal, designadamente: 

 

 O Matadouro António João Martins, situado em Vila Real, que realiza apenas o 

abate de suínos; 

 O Matadouro Herdeiros de José Morais Borges, situado em Murça, e que procede 

ao abate de suínos; 

 O Matadouro Industrial do Cachão, situado em Mirandela, que abate bovinos, 

suínos, ovinos e caprinos; 

 O Matadouro Euroabate, localizado em Soalhães, Marco de Canavezes, que 

procede ao abate de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. 
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Durante o acompanhamento dos atos de inspeção sanitária, foi observado com grande 

detalhe o rim, de animais da espécie suína, de diferentes idades, abatidos em cada um dos 

matadouros referidos no período em estudo. O rim foi examinado macroscopicamente, para 

determinar a presença, a classificação e a localização das anomalias ou lesões. Sempre que 

consideramos indispensável para a correta avaliação da lesão subjacente, as amostras foram 

enviadas para o Laboratório de Histologia e Anatomia Patológica da UTAD, com o objetivo 

de serem submetidos a exame histopatológico. 

Todos os animais que fizeram parte da nossa amostra foram apresentados a abate normal. 

Na nossa amostra de animais podemos diferenciar 2 grupos: animais tradicionalmente 

utilizados para a produção de carne e fêmeas reprodutoras refugadas das suas explorações. 

Para a observação e recolha do rim, o local a posicionar-se na linha de abate, foi o local de 

inspeção das carcaças.  

A inspeção sistematizada do rim com a visualização, palpação e incisão de todos os órgãos 

recolhidos, com o propósito de identificar a caracterizar eventuais lesões, assim como uma 

detalhada inspeção da carcaça. Após classificação, procedeu-se também ao registo das lesões 

através de fotografia. Sempre que necessário um exame mais detalhado, o rim ou amostras 

foram separadas e alvo de avaliação detalhada posterior no LHAP da UTAD. As amostras 

enviadas para laboratório foram fixadas em formol tamponado a 10% e corretamente 

identificadas. 

Para a classificação das alterações macroscópicas, utilizamos as descrições propostas por 

Maxie e Newman (2007) e Newman e colaboradores (2007) e as imagens de Gil (2000). A 

classificação das lesões renais foi feita com os critérios macroscópicos, exceto nos casos de 

avaliação histopatológica, em que utilizamos a classificação histológicos. 

Os dados registados para cada animal foram a origem, idade, aptidão, presença ou ausência 

da lesão renal (e sua classificação) e a decisão sanitária. Nos animais com lesões renais, para 

além dos dados descritos anteriormente foram registados também o sexo, se a lesão era 

unilateral ou bilateral, presença ou ausência de reação ganglionar, e se existiam lesões 

concomitantes noutros órgãos. Nos rins que apresentavam mais de uma lesão, estes foram 

classificados considerando a lesão com maior probabilidade de ser a primária.  

As lesões foram agrupadas quanto à sua provável origem, em congénitas e adquiridas. As 

lesões adquiridas foram classificadas em inflamatórias, circulatórias, hidronefrose e 

neoplasias. Os quistos renais foram considerados em relação à sua provável origem como 

congénitos, visto os suínos abatidos serem jovens e tendo em conta a bibliografia consultada 
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nesta espécie ser muito comum a ocorrência de quistos renais congénitos. Outro fator 

importante que nos levou a considerar os quistos de origem congénita foi o facto da não 

existência em simultâneo de reação inflamatória, ou mesmo, de reação ganglionar local. 

Contudo, nas reprodutoras os quistos renais foram considerados em relação à sua provável 

origem em adquiridos, pois os rins apresentavam sinais de reação inflamatória. 

Os dados foram organizados matricialmente em folhas de cálculo através do programa 

Microsoft Office Excel
®

 (Office 2007) de uma forma global. A análise estatística dos dados 

foi realizada recorrendo ao programa SPSS
®
 versão 19, com o qual se realizou a sumarização 

dos dados e a análise de estatística descritiva. Foram ainda utilizadas os seguintes testes 

estatísticos: teste do qui-quadrado, associado ao teste exato de Fisher, para os parâmetros da 

ocorrência de patologia renal por origem, ocorrência de patologia renal por aptidão e a 

ocorrência de patologia renal por idade. Em todos os casos que implicam um valor de 

significância p, assumiu-se um p<0,05 como significativo, p<0,01 como muito significativo e 

p<0,001 como altamente significativo. 
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2. Resultados e Discussão 

 

Os animais abatidos e analisados no estudo eram maioritariamente provenientes de 

Portugal 86,7% (n=1429), e os restantes provenientes de Espanha 13,3% (n=220). Quase 

metade da amostra era proveniente da zona de Lisboa e Vale do Tejo 49,3% (n=813), 

seguindo-se a zona Centro 32,4% (n=533), Espanha 13,3% (n=220) e a zona do Alentejo 

5,0% (n=83) (Gráfico 1). 

 

 

 

Gráfico 1: Zona de proveniência dos animais abatidos e analisados neste estudo. 

 

 

Quanto ao fator aptidão dos 1649 suínos observados, 93% (n=1534) eram suínos de 

engorda e apenas 7% (n=115) eram fêmeas reprodutoras. As fêmeas reprodutoras são 

refugadas e, consequentemente, enviadas para abate devido, ou a problemas reprodutivos, 

performance inadequada, idade avançada, problemas locomotores ou problemas na lactação 

(D'Allaire et al., 1987). 

  No que se refere à idade dos animais, os suínos de engorda são considerados como sendo 

animais jovens com mais ou menos 6 meses de idade (com peso ≤ 80 Kg) e as reprodutoras 

como animais adultos refugadas após uma vida reprodutora ativa. Não é referenciada a idade 

destes animais uma vez que não é hábito, essa especificação na documentação que acompanha 

estes animais para matadouro. Quanto ao fator idade, temos que corresponde ao mesmo 

universo de animais que a aptidão, em que 93% (n=1534) eram animais jovens e 7% (n=115) 

eram animais adultos. 
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Os rins de suínos são descritos como tendo a forma de um feijão, a superfície lisa, de cor 

castanha, achatados dorsoventralmente e alongados (Drolet e Dee, 2006). Do número total de 

animais observados, 84,5% (n=1393) não apresentavam alterações macroscópicas 

indiciadoras de lesão renal, enquanto 15,5% (n=256) apresentavam alterações macroscópicas 

de patologia renal (Gráfico 2).  

 

 

 

Gráfico 2: Frequência relativa das ocorrências das classes Normal (sem doença) e Patologia renal, e desta, a 

frequência relativa da ocorrência de Patologia congénita e de Patologia adquirida. 

 

Num estudo efetuado na Noruega para avaliar a ocorrência de lesões renais em suínos 

abatidos, observou-se que 59,3% dos suínos analisados apresentavam lesões renais (Jansen e 

Nordstoga, 1992), o que comparando com os nossos resultados, nos leva a afirmar que a nossa 

amostra apresenta uma ocorrência de lesões renais substancialmente menor. 

 

Relacionando a ocorrência das lesões renais com a proveniência dos animais verificou-se 

que apresentavam lesão renal (Gráfico 3): 

 

 21,3% (n=173) dos animais provenientes da zona de Lisboa e Vale do Tejo; 

 13,1% (n=70) dos animais provenientes da zona Centro; 
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 4,8% (n=4) dos animais provenientes da zona do Alentejo; 

 4,1% (n=9) dos animais provenientes de Espanha. 

  

 

Gráfico 3: Frequência relativa da ocorrência de patologia renal por origem dos animais. 

 

 

Através da aplicação do teste de Fisher, podemos verificar que a taxa de ocorrência de 

suínos apresentando lesões renais é influenciada de forma altamente significativa (p<0,001) 

pela origem dos mesmos (Tabela B.3). Refira-se, contudo, que a taxa de ocorrência destas 

lesões entre animais provenientes do Alentejo e Espanha não se mostrou significativamente 

diferente entre as duas regiões (Quadro 2), talvez pelo facto de representarem subamostras da 

população alvo com menor quantidade de animais.  

 

 

Quadro 2: Ocorrência de animais apresentando rins sem e com lesões em função da origem de proveniência. 

 Centro Lisboa e Vale do 

Tejo 

Alentejo Espanha 

Sem PR 86,9% (n=463)
a
 78,7% (n=640)

b
 95,2% (n=79)

c
 95,9% (n=211)

c
 

Com PR 13,1% (n=70)
a
 21,3% (n=173)

b
 4,8% (n=4)

c
 4,1% (n=9)

c
 

Total 100% (n=533) 100% (n=813) 100% (n=83) 100% (n= 220) 

a,b,c
 – Na mesma linha, os valores seguidos de letras diferentes apresentam diferenças significativas.  

 

 

As alterações observadas foram classificadas em patologia congénita (decorrente de uma 

anomalia na diferenciação e/ou desenvolvimento do rim) e em patologia adquirida 
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(decorrente de uma afeção específica ou inespecífica e que se desenvolve posteriormente ao 

nascimento). Neste estudo, foram identificadas 32,4% (n=83) lesões congénitas e 67,6% 

(n=173) lesões adquiridas (Gráfico 2). 

 

 As alterações congénitas observadas foram só os quistos renais congénitos. As alterações 

adquiridas foram classificadas em lesões inflamatórias, circulatórias, hidronefrose e 

neoplasias. 

Como foi anteriormente referido uma grande percentagem dos animais não apresentava 

lesões renais. Na amostra em estudo, dentro do grupo de animais com lesões renais (15,5%, 

n=256), as anomalias adquiridas tiveram uma frequência de 67,6%, das quais 60,2% foram 

alterações inflamatórias, 6,2% alterações circulatórias, 0,8% hidronefroses e 0,4% neoplasias 

(Gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4: Representação gráfica da percentagem de animais que apresentaram lesões renais, em função da sua 

classificação. 

 

Com base no gráfico anterior, verificámos que, no âmbito geral, a grande maioria das 

lesões renais encontradas em suínos foram lesões adquiridas de origem inflamatória (n=154), 

seguindo-se os quistos congénitos (n=83). As lesões de origem circulatória 6,2% (n=16), a 

hidronefrose 0,8% (n=2) e a neoplasia 0,4% (n=1) foram raramente observadas.  

 

Quando analisamos a nossa amostra, tendo em conta a aptidão dos animais, verifica-se que 

no grupo de animais de aptidão engorda, 1325 (86,4%) animais não apresentam lesões renais 
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e 209 (13,6%) apresentam lesões renais. Nos animais de aptidão reprodutora observamos 68 

(59,1%) animais sem lesões renais e 47 (40,9%) com lesões renais (Quadro 3), mostrando-nos 

que uma grande percentagem de reprodutoras apresentava lesões renais, comparativamente 

com os suínos de engorda, que apresentaram uma percentagem proporcionalmente mais 

baixa. 

As alterações congénitas (n=83) só foram observadas nos suínos jovens, consistindo 

unicamente em quistos únicos 83,1% (n=69) e quistos múltiplos 16,9% (n=14). As alterações 

de origem adquiridas (n=173) foram identificadas tanto nos animais de engorda 72,8% 

(n=126) como nas reprodutoras 27,2% (n=47). As reprodutoras, pela idade a que são 

apresentadas a abate considera-se que apresentam lesões adquiridas. Os quistos renais 

observados nas reprodutoras foram classificados como adquiridos, pois estas apresentavam 

outros sinais de inflamação. 

 

Foi observada, através da aplicação do teste de qui-quadrado a existência de diferenças 

altamente significativas (p<0,001), quando comparados os valores de ocorrência de lesões 

renais entre os grupos de animais da aptidão engorda e reprodutora (Tabela B.2). Com base 

no tratamento dos dados, podemos inferir que, em termos percentuais, há maior probabilidade 

de encontrar lesões renais em suínos de aptidão reprodutora, apesar de em número absoluto 

estes animais constituírem uma parcela substancialmente menor da nossa amostra. 

Com base no nosso estudo, podemos afirmar que, em matadouro, é mais provável 

encontrar alterações renais nos suínos de aptidão reprodutora do que nos de engorda, até 

porque são animais que apresentam alguns dos fatores de risco para a aquisição deste tipo de 

lesão. 

 

 

Neste estudo, as classes aptidão e idade representam o mesmo universo de animais, pois os 

animais de aptidão engorda são jovens e os animais da aptidão reprodutora são adultos. Assim 

podemos inferir que relativamente a estes grupos de animais se mantêm, ou seja, os animais 

adultos, apresenta em termos estatísticos (p<0,001) um maior número de lesões renais (Tabela 

B.1). 
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Quadro 3: Resultados relativos à presença/ausência de lesões renais por classes de aptidão/idade dos suínos 

abatidos. 

 Aptidão (n) Total 

Engorda Reprodutoras 

Sem Lesões Renais 1325 68 1393 

Com Lesões Renais 209 47 256 

Total 1534 115 1649 

 

De entre as lesões adquiridas (67,6%, n=173), a mais frequente das lesões de origem 

inflamatória (60,2%, n=154) observada foi a nefrite intersticial não purulenta 64,2% (n=111). 

Todas as outras lesões inflamatórias referidas na introdução foram observadas de forma pouco 

frequente. Os quistos múltiplos adquiridos ocorrem numa percentagem de 7,5% (n=13), os 

processos cicatriciais 6,4% (n=11), os quistos únicos adquiridos 3,9% (n=7) e as aderências 

entre a cápsula e o córtex renal 3,9% (n=7). A nefrite intersticial crónica com 1,2% (n=2), a 

pielonefrite, a pielonefrite crónica e a fibrose renal, todas com 0,6% (n=1) foram as menos 

observadas. As lesões circulatórias (6,2%; n=16) identificadas foram 7 enfartes (3,9%), as 

petéquias em 3% (n=5) e a congestão em 2,4% (n=4) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: O tipo de lesões renais adquiridas encontradas em suínos neste estudo e a sua ocorrência. 
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De entre todas as lesões renais observadas as mais frequentes nos suínos foram a nefrite 

intersticial não purulenta (n=111; 43,4%), os quistos congénitos (n=83; 32,4%). Estes dados 

estão de acordo com outros estudos, nomeadamente Drolet e colaboradores (2002), que 

descreveram a nefrite intersticial não purulenta como uma das causas mais comuns de 

reprovação dos rins de suínos em matadouro. Contudo, é necessário ter em atenção que num 

estudo efetuado por Oliveira Filho e colaboradores (2012), 19% dos rins que tinham sido 

reprovados em matadouro dando a identificação macroscópica de nefrite intersticial, estavam 

normais à avaliação microscópica, não havendo correspondência com o observado 

macroscopicamente. O mesmo já tinha sido observado por Martinez e colaboradores (2006), 

apesar de numa percentagem menor. No trabalho efetuado por eles apenas 6,9% dos rins 

considerados normais na avaliação histológica foram classificados macroscopicamente como 

tendo nefrite (Martinez et al., 2006). Oliveira Filho e colaboradores (2012) apontam como 

uma das razões para que rins classificados macroscopicamente como apresentando nefrite, 

não apresentem alterações microscópicas se deve a dificuldade em fazer o diagnóstico 

diferencial macroscopicamente entre as nefrites e lesões de origem vascular, pois em ambos 

os casos existem alterações na coloração da superfície do órgão. 

No trabalho de Jansen e Nordstoga (1992) a incidência de nefrite, descrita como do tipo 

nefrite tubulo-intersticial focal aguda, foi maior em machos, contrariamente ao que foi 

encontrado no presente trabalho, e apenas foram identificados 4 casos (0,6%). 

 

Os quistos renais foram encontrados em 39,8% (n=102) dos suínos, sendo a segunda lesão 

mais frequentemente encontrada, o que já era um resultado espectável, pois é muito comum o 

seu aparecimento nesta espécie animal. A grande maioria dos quistos encontrados eram 

únicos, tanto unilaterais como bilaterais, e os quistos múltiplos normalmente eram bilaterais. 

Este resultado se encontra em completa discordância do observado por Jansen e Nordstoga 

(1992), em cujo estudo os quistos observados eram normalmente múltiplos e bilaterais. Os 

quistos observados no nosso estudo apresentavam diversos tamanhos e continham um líquido 

amarelado, e encontravam-se maioritariamente na superfície renal, apesar de alguns estarem 

presentes na medula, sendo estes normalmente pequenos e únicos. 

 

Os enfartes renais, lesões em forma de cunha, com uma coloração pálida, foram 

encontrados esporadicamente no nosso estudo, confirmando que nos suínos tal como 

mencionado noutros trabalhos são um achado raro (Drolet e Dee, 2006). Nos animais com 
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enfarte renal, não foi observada nenhuma alteração noutros órgãos, nomeadamente no 

coração, uma vez que a patogenia dos enfartes, nos suínos, poderá estar associada a alterações 

cardíacas, nomeadamente o tromboembolismo renal associado a endocardite valvular 

(Newman et al., 2007). 

 

A hidronefrose foi observada apenas em 2 animais (0,8%). As lesões eram unilaterais e 

foram encontradas em suínos jovens. Nos casos encontrados, o rim já se apresentava muito 

aumentado de tamanho, tinha o aspeto de um saco de paredes finas, só tinha uma camada fina 

de parênquima renal e estava cheio de fluido, o que indica que já eram casos avançados 

(Figura 9). Ao contrário do que está descrito por alguns autores e foi observado por Jansen e 

Nordstoga (1992), o rim contra lateral não apresentava hipertrofia compensatória, 

apresentando o seu tamanho normal. 

 

O linfoma renal foi a única neoplasia observada e num único animal (0,4%). Apresentava-

se como um nódulo exofítico séssil num dos polos do rim, sendo constituído, ao corte, por 

tecidos brancos e outros esponjosos mais escuros. Na literatura consultada, os linfomas estão 

descritos em animais com aproximadamente 6 meses de idade, e em fêmeas, o que está de 

acordo com o que foi por nós observado (Head et al., 2002; Jacobs et al., 2002). 

 

Das carcaças que apresentavam lesões renais, foram mais frequentes as lesões bilaterais 

69,5% (n=178) do que as unilaterais 30,5% (n=78). A grande maioria 96,5% (n=247) das 

lesões não era acompanhada por reação ganglionar macroscopicamente visível, sendo apenas 

3,5% (n=9) das lesões observadas acompanhadas por reação ganglionar visível, sendo que as 

lesões que apresentaram reação do gânglio foram a nefrite intersticial crónica, a pielonefrite 

crónica e algumas nefrites intersticiais não purulentas, resultado que se encontra em 

conformidade com o observado por Westhead (1991) citado por Edwards e colaboradores 

(1997), que referem que um grande número de lesões renais ocorre sem envolvimento do 

gânglio linfático, por isso, é aconselhado que o rim deva ser incidido e a mucosa pélvica 

examinada. 
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Relativamente ao sexo dos suínos que apresentavam lesões renais 190 (74,2%) eram 

fêmeas e 66 (25,8%) machos. Das 190 fêmeas, 75,3% (n=143) eram de engorda e 24,7% 

(n=47) reprodutoras. Os machos com lesão eram todos de aptidão engorda. 

 Com base nos resultados obtidos, e dentro de cada género, observamos que o tipo de 

alteração mais encontrado nas fêmeas foi a inflamatória (68,4%) e que nos machos foi a 

congénita (51,5%) (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Frequência da ocorrência de cada tipo de lesão dentro de cada sexo. 

Lesão 

Sexo 

Fêmea Macho 

n % n % 

Congénita 48 25,3 34 51,5 

Inflamatória 130 68,4 25 37,9 

Circulatória 10 5,3 6 9,1 

Hidronefrose 1 0,5 1 1,5 

Neoplasia 1 0,5 0 0 

Total 190 100 66 100 

 

 

Refira-se, no entanto, que, dada a impossibilidade do registo sistemático do sexo da 

população abatida, não podemos inferir se existe alguma predisposição de género na 

ocorrência das lesões observadas. 

Apesar de, na bibliografia existente, não se ter observado registo da existência de 

predisposição sexual no aparecimento das lesões renais, no nosso estudo obtivemos maior 

frequência destas lesões nas fêmeas, numa proporção de 2:1. 

 

Dentro dos animais com lesões, foi feita a distribuição do tipo de lesão pelo sexo e pelas 

idades (Quadro 5). Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Fêmeas jovens (n=143): 

 59,4% (n=85): lesões inflamatórias; 

 34,3% (n=49): quistos congénitos; 

 4,9% (n=7): lesões circulatórias; 
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 0,7% (n=1): hidronefrose; 

 0,7% (n=1): neoplasia. 

 

Machos jovens (n=66): 

 51,5% (n=34): quistos congénitos; 

 37,9% (n=25): lesões inflamatórias; 

 9,1% (n=6): lesões circulatórias; 

 1,5% (n=1): hidronefrose. 

 

Fêmeas adultas (n=47): 

 93,6% (n=44): lesões inflamatórias; 

 6,4% (n=3): lesões circulatórias. 

 

Quadro 5: Tipo de lesão por sexo e por idade. 

Idade Lesão 
Sexo (n) 

Total 
Fêmea Macho 

Jovem 

Quistos 

Congénitos 
49 34 83 

Inflamatória 85 25 110 

Circulatória 7 6 13 

Hidronefrose 1 1 2 

Neoplasia 1 0 1 

Total 143 66 209 

Adulto 

Quistos 

Congénitos 
0  0 

Inflamatória 44  44 

Circulatória 3  3 

Hidronefrose 0  0 

Neoplasia 0  0 

Total 47  47 

Total 190 66 256 
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 O aparecimento de muitas lesões de tipo inflamatório nas fêmeas reprodutoras poderá 

estar relacionado com a idade avançada destes animais, o que leva a uma maior exposição a 

agentes causadores de lesões nos rins e a problemas de maneio (Westhead, 1991 citado por 

Edwards, 1997). Apesar de no estudo efetuado por Chagnon e colaboradores (1991) as 

pielonefrites-cistites serem uma das principais causas de morte das reprodutoras nas 

explorações, neste estudo não foi observada nenhuma reprodutora com pielonefrite. 

 

Com base na idade, foram encontrados 94 animais jovens com nefrite intersticial não 

purulenta e 17 em animais adultos. No que diz respeito aos quistos únicos, foram encontrados 

68 casos em suínos jovens e 7 nos adultos. Já no caso dos quistos múltiplos, foram observados 

14 nos jovens e 13 nos adultos. Com base nestes resultados, no nosso trabalho foi mais 

frequente encontrar quistos únicos em animais jovens, enquanto nos adultos são mais 

frequentes os quistos múltiplos. Nos animais adultos os quistos múltiplos observados tinham 

poucos milímetros de diâmetro, o que sugere que tenham tido origem noutras lesões prévias. 

 

Dos 256 animais que apresentavam lesões renais, foram identificados 7,4% (n=19) que 

apresentavam mais de uma lesão: 

 

 Catorze desses animais apresentavam como lesão primária a nefrite intersticial não 

purulenta, e observamos em 7 quistos únicos, em 4 processos cicatriciais, 1 

apresentava quistos múltiplos, 1 apresentava enfarte e 1 aderências.  

 Em 4 observámos quistos únicos, 2 deles associados a processos cicatriciais, 1 a 

enfarte e o outro a aderências. E, por fim, havia 1 animal com quistos múltiplos 

associado a processos cicatriciais.  

 

O mesmo já tinha sido observado por Jansen e Nordstoga (1992), que no seu estudo 

obtiveram 9% de animais com mais de uma lesão renal, identificando rins de suínos com duas 

ou mais lesões diferentes no mesmo animal. No nosso estudo, a grande maioria dos rins que 

apresentavam duas lesões, tinham como uma das lesões a nefrite intersticial não purulenta, ao 

contrário do observado no estudo anteriormente referido, em que os rins que foram 

classificados com nefrite intersticial focal aguda, não tinham outra lesão a nível renal. 

Secundariamente à nefrite intersticial não purulenta, foram observados quistos, processos 

cicatriciais, enfarte e aderências no presente trabalho. Também, em alguns rins com presença 
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de quistos, foram observados processos cicatriciais, aderências e enfarte. Jansen e Nordstoga 

(1992) observaram rins com quistos que, secundariamente apresentavam depressões da 

superfície e presença da lobulação fetal, fibrose intersticial e enfarte renal. E, também 

observaram rins com depressões da superfície e presença da lobulação fetal, que 

secundariamente apresentavam fibrose intersticial e enfarte renal. 
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3. Considerações Finais 

 

Concluímos que os animais provenientes das regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Centro 

foram os que mais lesões renais apresentaram, e foram também a maioria dos animais da 

nossa amostra. Proporcionalmente, foram estas regiões que mais reprovações dos rins 

apresentaram. Os animais eram predominantemente animais jovens (aptidão engorda).  

Apenas 15,5% dos animais observados apresentavam patologia renal, sendo que a maioria 

apresentava patologia adquirida, e dentro desta última destacamos as lesões inflamatórias 

como as mais frequentes. 

As lesões mais observadas foram a nefrite intersticial não purulenta e os quistos renais. 

Todas as outras lesões foram observadas esporadicamente. A maioria das lesões renais, não 

foram acompanhadas de reação ganglionar visível macroscopicamente. 

Nos animais jovens, as lesões mais frequentemente observadas foram a nefrite intersticial 

não purulenta e os quistos únicos, enquanto nos animais adultos foi, também a nefrite 

intersticial não purulenta e os quistos múltiplos. As lesões também foram encontradas mais 

nas fêmeas do que nos machos. 

A maior parte das lesões observadas na inspeção dos rins de suínos abatidos em regime 

normal implica apenas a reprovação dos mesmos. Durante este estudo, nenhuma carcaça foi 

rejeitada como consequência de uma alteração primária dos rins. 

Para terminar, parece-nos importante referir que a grande maioria das lesões observadas, 

na inspeção de suínos abatidos em regime normal, implicam apenas a reprovação do órgão 

afetado. 

Na nossa opinião, seria importante, dar continuidade a este trabalho, para tentar identificar 

qual ou quais as causas e agentes envolvidos nestas lesões, evitando-se desta forma as perdas 

económicas diretamente relacionadas com a reprovação destes órgãos. 

Após este trabalho julgamos ser pertinente a incisão dos rins inspecionados pois, tendo em 

conta que, segundo a legislação atual, os rins de suínos apenas são inspecionados por 

visualização dos mesmos, poderão passar despercebidas algumas das lesões por nós 

observadas neste trabalho. 
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III. ANEXOS 

Anexo A 

 

O estágio decorreu no período de 19 de setembro de 2011 a 17 de fevereiro de 2012, sob 

orientação do Dr. Paulo Ribeiro e coordenação da Prof. Dra. Alexandra Esteves. 

Durante este período de tempo, para além de todo o estudo e recolha de dados para a 

elaboração desta dissertação, acompanhei as atividades do Veterinário Oficial nas suas 

diversas componentes, desde o exame ante mortem e post mortem até ao preenchimento e 

verificação da documentação referente aos animais apresentados para abate.  

Acompanhei, neste período, os atos de inspeção sanitária nos seguintes matadouros da 

Região Norte de Portugal: 

 Matadouro António João Martins (Vila Real); 

 Matadouro Herdeiros de José Morais Borges, Lda (Murça); 

 Matadouro António Vieira Gomes, Lda (Marco de Canavezes); 

 Matadouro Euroabate, Lda (Marco de Canavezes); 

 Matadouro Regional do Barroso e Alto Tâmega (Montalegre); 

 Matadouro Industrial do Cachão (Mirandela); 

 Matadouro PEC-Nordeste-Carnagri (Penafiel). 

 

1. Dados Obtidos 

 

No quadro A.1 e no gráfico A.1 encontra-se registado o volume de abate por espécies 

animais, durante o período de estágio. 

 

Quadro A.1 - Número total de animais abatidos por espécie, durante o período de estágio. 

 Suínos Leitões Bovinos Caprinos  Ovinos 

Outubro 2446 0 27 0 11 

Novembro 1641 4 162 6 74 

Dezembro 4367 84 85 344 1162 

Janeiro 193 0 280 139 538 

Fevereiro 3905 41 0 0 0 

Total 12552 125 554 539 1785 
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Gráfico A.1 - Número total de animais abatidos por espécie, durante o período de estágio. 

 

 

 

No quadro A.2 e no quadro A.3 encontra-se o número e causas das reprovações totais ante 

mortem e post mortem em suínos, respetivamente, durante o período de estágio. 

 

 

Quadro A.2 – Número e causas de reprovações totais ante mortem em suínos, durante o período de estágio. 

Reprovações Totais ante mortem em Suínos 

Causas Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Total 

Morte no Transporte 1 2 7 0 3 13 

Morte na Abegoaria 0 0 1 0 0 1 

Estado Agónico 0 0 0 0 1 1 

Total 1 2 8 0 4 15 
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Quadro A.3 – Número e causas de reprovações totais post mortem em suínos, durante o período de estágio. 

Reprovações Totais post mortem em Suínos 

Causas Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Total 

Linfadenite purulenta 

generalizada + 

peritonite aguda 

1 0 0 0 0 1 

Abcessos múltiplos 0 0 0 0 2 2 

Abcessos pleurais 

múltiplos 
0 0 1 0 0 1 

Broncopneumonia 

purulenta   
0 0 3 0 0 3 

Broncopneumonia 

purulenta + osteíte 

purulenta 

0 0 1 0 0 1 

Peritonite purulenta 0 0 0 0 1 1 

Peritonite fibrosa + 

esplenite 
0 1 0 0 0 1 

Osteomielite purulenta 5 0 0 0 0 5 

Osteíte purulenta 0 2 3 0 2 7 

Osteíte purulenta + 

abcesso pélvico 

extenso 

0 0 1 0 0 1 

Artrite aguda purulenta 

+ linfadenite 

generalizada 

0 0 0 0 1 1 

Total 6 3 9 0 6 24 
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Gráfico A.2 – Total de suínos abatidos e reprovações totais post mortem. 

 

Com base no quadro A.3, pode-se concluir que a principal causa de reprovação total nos 

suínos é a osteíte purulenta. 

Tendo em conta o número total de suínos abatidos, a percentagem de animais rejeitados 

totalmente foi 0,19%. 
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Anexo B 

 

Tabela B.1 – Tabela de contingência – existência de patologia urinária. 
Efeito Idade*Existência de patologia urinária. 

 

 
Existência 

de patologia 
urinária 

Idade  

Jovem Adulto Total 

209a 27b 256 

13,6% 40,9% 15,5% 
χ2 60,552a 
p 0,000 

Significância *** 
 

a
 e 

b
 – diferenças significativas; *** – altamente significativo (p<0,001) 

 

 

 

Tabela B.2 – Tabela de contingência – existência de patologia urinária. 

Efeito Aptidão*Existência de patologia urinária. 

 

 

Existência de 
patologia 
urinária 

Aptidão  

Engorda Reprodutora Total 

209a 47b 256 

13,6% 40,9% 15,5% 
χ2 60,552a 
p 0,000 

Significância *** 
 

a
 e 

b
 – diferenças significativas; *** – altamente significativo (p<0,001) 

 

 

 

Tabela B.3 – Tabela de contingência – existência de patologia urinária. 

Efeito Região do país*Existência de patologia urinária. 

 

 
Existência 

de 
patologia 
urinária 

Região do país  

Centro LVT Alentejo Espanha Total 

70a 173b 4c 9c 256 

13,1% 21,3% 4,8% 4,1% 15,5% 

χ2  52,037a    
p  0,000    

Significância  ***    
 

a
 e 

b
 e 

c
 – diferenças significativas; *** - altamente significativas (p<0,001) 

 

 


