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Introdução

A suinocultura vem crescendo gradativamente no 
Brasil e, como conseqüência, a exportação de carne 
suína brasileira vem alcançando desempenho cada vez 
melhor. A boa qualidade do parque industrial 
frigorífico brasileiro, a eficiência da fiscalização e as 
ótimas condições sanitárias do rebanho nacional estão 
entre os motivos da prosperidade desta prática 
agroindustrial [1].

O trabalho realizado pelos médicos veterinários nas 
ações de inspeção veterinária deve ser 
permanentemente executado, no estabelecimento de 
abate e nas indústrias transformadoras, a fim de 
garantir a sanidade dos produtos de origem animal e a 
manutenção do nível de tecnologia capaz de assegurar 
qualidade para o consumidor [2].

Os órgãos comestíveis como fígado, coração e rins 
constituem excelentes alimentos pela sua riqueza em 
componentes essenciais da dieta como aminoácidos, 
vitaminas e sais minerais. Porém, para sua utilização no 
consumo humano devem ser submetidos a cuidadosa 
inspeção higiênico sanitária, garantindo sua inocuidade 
para os consumidores [3].

A hidronefrose é uma dilatação do bacinete renal 
como conseqüência da obstrução parcial ou total dos 
ureteres, por obstrução do fluxo da urina, 
estabelecendo-se, assim, a atrofia por compressão do 
parênquima renal, comum nas diferentes espécies de 
animais domésticos, e particularmente freqüente no 
suíno e no cão [4]. É um distúrbio que pode ocorrer nos 
casos de obstrução parcial (uni ou bilateral) dos 
ureteres e instala-se no rim ou rins sujeitos à pressão 
retrógrada. A pelve renal vai sendo gradualmente 
dilatada pelo preenchimento por líquido claro, 
associado à atrofia progressiva do parênquima renal. O 
rim obstruído torna-se praticamente vazio e bastante 
distendido. Os sinais que podem ser observados nos 
casos de hidronefrose são disúria, tumoração na região 
do rim afetado e fístulas externas [4,5]. A insuficiência 
renal e a uremia constituem as conseqüências mais 
importantes da hidronefrose [6].

Objetivou-se relatar a ocorrência de hidronefrose 
bilateral em um suíno de abatedouro da Zona da Mata 
do estado de Pernambuco.

Material e métodos

Foram examinados 729 suínos abatidos em 
abatedouros sob Inspeção Estadual localizado na Zona 
da Mata do estado de Pernambuco, terminados, adultos 
machos e fêmeas, com peso médio de 90 kg, no 
período de julho de 2008 a maio de 2009. Os animais 
foram abatidos conforme tecnologia de produção 
padrão para suínos.

Os dados foram coletados por meio de um 
formulário de inspeção das linhas de vísceras torácico-
abdominais, nas próprias linhas de inspeção, seguindo a
linha de abate, de acordo com o manual de 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal. Foram anotadas 
informações sobre o número de animais abatidos/dia, 
número de animais com presença de alteração 
macroscópica, número e localização das alterações. 

Na linha de inspeção das vísceras tóracico-
abdominais, no momento da inspeção das vísceras 
vermelhas, foi observada alteração renal em ambos os 
rins de um suíno proveniente do município Nazaré da 
Mata - PE. Os rins, macroscopicamente, apresentavam 
uma superfície retraída e com áreas amareladas, 
flácidos e, ao corte, observou-se atrofia do parênquima 
e dilatação das pelves (Fig. 1 e 2). O órgão foi 
coletado, acondicionado em sob refrigeração e 
encaminhado ao Laboratório de Patologia -
Departamento de Medicina Veterinária – UFRPE para 
caracterização do achado patológico.

Resultados e discussão

As alterações evidenciadas macroscopicamente 
foram compatíveis com, caracterização de hidronefrose 
bilateral (Fig. 1). Os rins afetados foram condenados na 
linha de inspeção, segundo o RIISPOA, constando no 
parágrafo único, capítulo III, seção I, art. 189 que, em 



todos os casos, os rins lesados devem ser condenados 
[7}. 

A hidronefrose é uma dilatação do bacinete, por 
obstrução do fluxo da urina, em conseqüência da qual 
se estabelece atrofia por compressão do parênquima 
renal. A distensão da cavidade pélvica varia bastante; 
podendo atingir graus extremos, quando o processo é 
unilateral. Nestas circunstâncias, o parênquima reduz-
se a uma membrana de alguns milímetros de espessura 
e que envolve o bacinete distendido. Quando a lesão é 
bilateral, o processo raramente alcança tão considerável 
extensão, pois se estabelecem uremias que levam o 
animal à morte, antes de tal retenção urinária se agravar 
muito [4].

Entre os fatores que podem provocar hidronefrose 
devem ser mencionados: cálculos nos ureteres, na 
bexiga, e na uretra; parasitos do trato urinário 
(Stephanurus dentatus); tumores de bacinete, as 
estenoses, inflamações, neoplasias da bexiga, as 
hiperplasias, tumores retais, os abcessos, hematomas, 
tumores abdominais e a própria gestação [4]. No 
entanto, não foi observado nenhum desses fatores no 
caso em estudo, desta forma, a etiologia pode estar 
ligada a uma peculiaridade da anatomia da bexiga do 
animal, a qual possui um colo alongado com os ureteres 
inserindo-se em porções muito anteriores [4]

Suh et al. [8] relataram um caso a hidronefrose em 
um suíno selvagem, na Corea, como conseqüência da 
presença de S. dentatus. Contudo, no animal ora 
referido não se contatou a presença deste parasito. Suh 
et al. [8] relataram um caso a hidronefrose em um suíno 
selvagem, na Corea, como conseqüência da presença de 
S. dentatus. Contudo, no animal ora referido não se 
contatou a presença deste parasito. A estefanurose é 
mais freqüente em animais criados a campo, enquanto 
este animal foi criado em sistema intensivo confinado.
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 Figura 1. (a) Rins de um animal da espécie suína apresentando hidronefrose bilateral, (b) Os rins 
macroscopicamente apresentando superfície retraída e com áreas amareladas, atrofia do parênquima e dilatação das 
pelves. 
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