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RESUMO 

 

 

Pseudocistos perirenais são caracterizados pelo acúmulo de variáveis quantidades de 
fluido em volta de um ou ambos os rins, delimitados por estrutura fibrosa, com ausência 
de camada epitelial. Este líquido perirenal pode acumular-se de forma intracapsular ou 
extracapsular, e não possui natureza constante. Urina, linfa, líquido sero-hemorágico e 
transudato podem ser identificados, sendo este último o principal tipo de fluido que 
preenche a cavidade cística. Esta patologia, incomum em animais domésticos, 
permanece insatisfatoriamente esclarecida, mas acredita-se que sua origem esteja 
relacionada com a falência renal crônica, ocorrendo com maior freqüência em gatos 
idosos. Este trabalho relata um caso de pseudocisto perirenal bilateral com acúmulo 
extracapsular de transudato, em um gato doméstico de pêlo curto, fêmea, não castrada, 
de 10 meses de idade, sem histórico prévio de trauma, atendido no Hospital Veterinário 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em novembro de 2007. O aumento 
abdominal progressivo com período de desenvolvimento de 2 meses constituiu o 
principal achado clínico e a queixa principal por parte da proprietária. A suspeita de 
pseudocisto perirenal teve como base os achados clínicos e laboratoriais, sendo o 
diagnóstico confirmado por meio de exame ultrasonográfico e procedimento cirúrgico. O 
tratamento instituído neste paciente foi drenagem cística, capsulotomia total e 
omentalização renal. Mediante os achados laboratoriais e ultrasonograficos e 
principalmente levando-se em consideração a idade do animal, acredita-se que o 
pseudocisto perirenal desenvolveu-se secundariamente á displasia renal de origem 
congênita. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Doenças perirenais em pequenos animais são relativamente incomuns e incluem 

pseudocisto perirenal, abscesso perirenal, e hematoma perirenal. Pseudocistos perirenais 

são caracterizados como acúmulo de variadas quantidades de fluido, dentro de sacos 

fibrosos, em volta de um ou ambos os rins, estando freqüentemente presos ao hilo ou aos 

pólos renais (OCHOA et al., 1999; MICHIELS et al., 2002). O termo pseudocisto é utilizado 

para denominar esta afecção pelo fato de não possuírem uma camada epitelial, enquanto 

os cistos renais possuem tal estrutura (ABDINOOR D. J., 1980; SMEAK D., 1998; ESSMAN 

et al., 2000).  

A natureza do fluido encontrado dentro do pseudocisto não é constante, sendo na 

maioria dos casos um transudato. No entanto, outros materiais como urina, linfa ou líquido 

sero-sanguinolento podem se acumular de forma perirenal. O fluido extravasado pode 

acumular-se de forma intracapsular, entre o parênquima e a cápsula renal, ou 

extracapsularmente, entre a cápsula renal e a parede peritoneal (OCHOA et al., 1999; 

BECK et al., 2000). Pseudocisto perirenal intracapsular com acúmulo de transudato tem 

sido a forma mais frequentemente relatada em gatos (MITTEN, 1978; ROBOTHAM, 1983; 

HOWE, 1991; LUIS et al., 2003).  

A fisiopatologia do pseudocisto perirenal com acúmulo de transudato é incerta, 

embora sua formação esteja, provavelmente, vinculada a doenças renais crônicas, mas o 

exato mecanismo para o acúmulo de fluidos ainda não foi elucidado (OCHOA et al., 1999). 

O transudato contido dentro do pseudocisto perirenal pode ter origem tanto capsular como 

parenquimal (BECK et al., 2000; LUIS et al., 2003).  

Vários métodos de diagnóstico por imagem, como radiografia, ultra-sonografia, 
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urografia excretora, e menos freqüentemente cintilografia e angiografia renal, podem ser 

utilizados na determinação desta patologia (LA PERLE et al., 1999; ESSMAN et al., 2000; 

RAFFAN et al., 2007). O exame ultrasonográfico é um método não invasivo, que permite a 

visualização do acúmulo de líquido perirenal e exclui outras causas de renomegalia, além 

de auxiliar no diagnóstico de doença renal preexistente, sendo desta forma, considerado o 

melhor método diagnóstico para determinação dos pseudocistos perirenais (BECK et al., 

2000; LUIS et al., 2003). 

Até o momento, não foram avaliados meios não cirúrgicos para o tratamento 

definitivo de pacientes com pseudocistos perirenais (POLZIM et al., 1992). O tratamento 

desta afecção baseia-se na drenagem do pseudocisto, capsulotomia total e omentalização 

renal (MILLES & JERGENS, 1992; ESSMAN et al., 2000; RAFFAN et al., 2007).  Mesmo 

após todas estas manobras cirúrgicas ainda pode ocorrer transudação, com acúmulo de 

líquido livre na cavidade abdominal, sendo a nefrectomia indicada nestes casos para 

resolução definitiva deste inconveniente (RISHNIW et al., 1998). 

O prognóstico relaciona-se com o grau de disfunção renal, e com o tempo utilizado 

para o diagnóstico. Os níveis de creatinina no plasma sanguíneo no momento da cirurgia, 

bem como o envolvimento renal, se uni ou bilateral também podem ser utilizados como 

parametros no desenvolvimento do prognóstico (BECK et al., 2000; WORTH & TOMLIN., 

2004). No entanto a recidiva do processo deve sempre ser considerada (LUIS et al., 2003).  

Este trabalho relatou a acorrência de um pseudocisto perirenal com acúmulo de 

transudato em um gato doméstico de pêlo curto, com apenas 10 meses de idade. O 

diagnóstico foi baseado em achados ultra-sonográficos e o tratamento instaurado foi 

drenagem cística, capsulotomia total e omentalização renal.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Patogenia 

 

O pseudocisto perirenal é uma situação relativamente rara em animais 

domésticos (ABDINOOR, 1980; MILLES & JERGENS, 1992; OCHOA et al, 1999), 

ocorrendo com maior freqüência em felinos (LEMIRE & READ, 1998; LA PERLE et al 

1999; BECK et al., 2000) e mais raramente em caninos (MILES & JERGENS, 1992; 

HILL & ODESNIK, 2000). Os pseudocistos perirenais e os rins policísticos são descritos 

em gatos como patologias diferenciáveis, uma vez que os últimos são formados por 

cistos verdadeiros, ou seja, são contituídos por camada de tecido epitelial (POLZIM et 

al., 1989) enquanto pseudocistos são acúmulos de líquido ao redor dos rins, sem 

revestimento epitelial (ABDINOOR, 1980; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; LEMIRE 

& READ, 1998; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 2000). Cistos renais são de origem 

tubular, podendo envolver a cápsula glomerular ou qualquer porção dos túbulos renais, 

enquanto os pseudocistos ocorrem externamente ao parênquima renal, entre o 

parênquima e a cápsula renal, ou entre o parênquima renal e o retroperitônio. Além 

disso, não se deve considerar os pseudocistos tendo origem hereditária, como é o caso 

dos rins císticos e policísticos observados em gatos de pêlos compridos, 

particularmente os Persas, e nos cães da raça Cairn Terrier (POLZIM et al., 1992).  

       A fisiopatologia do pseudocisto renal é incerta, embora saiba-se, seguramente, que 

os pseudocistos não tenham origem tubular (POLZIM et al., 1989; CARISON & 

BADERTSCHER, 1993; LEMIRE & READ, 1998; BECK et al., 2000). A classificação 
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dos pseudocistos perirenais baseia-se no tipo de fluido que preenche o pseudocisto, ou 

no local de acúmulo do fluido (BECK et al., 2000; OCHOA et al., 1999). De acordo com 

o líquido que acumula-se dentro do pseudocisto, ele é subdividido em quatro grupos 

distintos: urinoma, quando o líquido acumulado é urina; linfocele, quando é linfa, 

hematoma perirenal quando o fluido é sangue, e pseudocisto perirenal com acúmulo de 

transudato (POLZIN et al., 1992; CARISON & BADERTSCHER, 1993; CHOA et al., 

1999; ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003). Baseando-se no local onde são 

formados os pseudocistos perirenais, eles podem ser subdivididos em dois grandes 

grupos, sendo classificados como pseudocistos intracapsulares, com acúmulo de fluido 

entre o parênquima e a cápsula renal, sendo está a camada que delimita os 

pseudocistos, e pseudocistos extracapsulares ou retroperitoneais, com acúmulo de 

fluido entre a cápsula renal e a parede do peritônio (OCHOA et al., 1999; BECK et al., 

2000). O pseudocisto intracapsular com acúmulo de transudato é o tipo mais 

frequentemente relatado em gatos (TICER, 1963; CHASTAIN & GRIER, 1975; MITTEN, 

1978; ROBOTHAM, 1983; HOWE, 1991; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; CARISON 

& BADESTSCHER, 1993; INNS, 1997; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 2000; LUIS 

et al., 2003), quando comparado com o pseudocisto extracapsular (ABDINOOR, 1980; 

RISHNIW, 1998).  

Milles & Jergens (1992), relataram um pseudocisto intracapsular com acúmulo de 

transudato em um cão, e Beraud & Carozzo (2007), relataram um hematoma perirenal 

em um gato, de origem subcapsular. Urinomas, segundo a literatura consultada, 

apresentam localização extracapsular com formação de um “saco” fibroso, com 

ausência de camada epitelial, em volta da cápsula renal (GEEL, 1986; LEMIRE & 
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READ, 1998; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004).  

       O pseudocisto perirenal urinífero, urinoma ou pseudocisto para-ureteral é um 

acúmulo retroperitôneal (extracapsular) de urina extravasada, contida dentro de um 

saco fibroso. (TIDWELL et al., 1990; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004). 

O extravasamento crônico de urina no espaço retroperitôneal resulta em inflamação 

asséptica e lise da gordura perirenal, com subseqüente desenvolvimento de uma 

cápsula de tecido fibroso na parede renal, que delimita os pseudocistos; dentro de 48 

horas a lipólise é bem evidente, e em 12 dias há um grande desenvolvimento fibroso na 

parede renal, resultando na formação do pseudocisto (GELL, 1986; POLZIM et al., 

1989; LEMIRE & READ, 1998; MOORES et al., 2002). O fracasso na reabsorção da 

urina extravasada pode ser, em parte, devido à ausência da camada de células 

mesoteliais dentro do espaço retroperitôneal (KEARNEY et al., 1973). Urinomas 

ocorrem mais freqüentemente em homens e animais domésticos após trauma ao trato 

urinário, com ruptura da pelve renal, ureter proximal ou parênquima renal (MITTEN, 

1978; LA PERLE et al., 1999; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004), mas 

também foi relatado como conseqüência de obstrução ureteral em um gato (LEMIRE & 

READ, 1998) e como resultado de uma transecção acidental do ureter durante um 

procedimento de ovariohisterectomia em uma cadela (TIDWELL et al., 1990). Um 

trauma abdominal pode resultar em rompimento incompleto do ureter devido ao 

aumento na pressão intraluminal do sistema coletor, ou pode resultar em ruptura 

ureteral secundária, devido a obstrução por coágulos, hematomas ou fibroses 

(TIDWELL et al., 1990). Este tipo de pseudocisto não pode ser confundido com o 

pseudocisto perirenal, onde o fluido acumulado em volta dos rins é transudato. O 
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pseudocisto com acúmulo de transudato acomete principalmente gatos mais velhos e 

está freqüentemente associado com falência renal crônica (OCHOA et al., 1999).  

O urinoma pode ser confirmado por urografia excretora, demonstrando 

comunicação entre o trato urinário e o pseudocisto, ou pode ser facilmente 

demonstrado pela maior concentração de uréia e creatinina no fluido perirenal do que 

no sangue (GEEL, 1986; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004). Beck et al., 

(2000), admitiram a existência dos pseudocistos uriníferos quando a concentração de 

uréia e creatinina no fluido perirenal fosse 20% superior aos níveis encontrados no 

soro.  

Pseudocistos uriníferos podem ocorrer em gatos de qualquer faixa etária, já que 

ocorrem, na maioria das vezes, como conseqüência de trauma, mas foram relatados 

com maior freqüência em gatos jovens, entre 6 meses e 5 anos de idade (GEEL, 1986; 

LA PERLE et al., 1999; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004), com 

somente um relato em um gato de 12 anos de idade (LEMIRE & READ, 1998). Esta 

patologia surge normalmente de forma unilateral (GEEL, 1986; LEMIRE & READ, 1998; 

LA PERLE et al., 1999; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004), com apenas 

um caso ocorrendo bilateralmente (CHASTAIN & GRIER, 1975); ambas as formas 

induzem, freqüentemente, sensação dolorosa á palpação. A nefrectomia, ligadura e 

retirada do ureter acometido é o tratamento de escolha para pseudocistos uriníferos, já 

que somente a remoção da parede do pseudocisto não impede o contínuo 

extravasamento de urina e subseqüente formação de um novo pseudocisto, desta 

forma, a resolução do problema só será obtida mediante remoção do rim acometido 

(GEEL, 1986; MOORES et al., 2002; WORTH & TONLIM, 2004). Além disso, o rim e o 
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ureter envolvidos estão geralmente bem prejudicados sendo necessário sua retirada; a 

omentalização também deve ser realizada com o intuito de reduzir o espaço morto 

(GEEL, 1986; LA PERLE et al. 1999; MOORES et al., 2002; WORTH & TOMLIN, 2004). 

       A interferência na drenagem linfática, por obstrução ou inflamação dos ductos 

linfáticos hilares, pode resultar em extravasamento subseqüente de linfa dentro do 

espaço perirenal, de forma subcapsular, sendo denominado de linfocele perirenal 

(ABDINOOR, 1980; POLZIM et al., 1989; LEMIRE & READ, 1998).  

       Hematomas perirenais são conseqüência de acúmulo de líquido sero-

sanguinolento no espaço perirenal (POLZIM et al., 1989) devido discrasias sanguíneas, 

invasão neoplásica venosa, ruptura de aneurismas, ou lesão traumática ao parênquima 

renal, com laceração do rim ou vasculatura renal (ABDINOOR 1980; PECHMAN 1982; 

LA PERLE et al., 1999; LUIS et al., 2003). Beraud e Carozzo (2007), relataram um caso 

de hematoma perirenal subcapsular, em um gato, como conseqüência de trauma ao 

parênquima renal devido a errônea aplicação de medicamento intramuscular, atingindo 

acidentalmente o parênquima renal.  

       Existe ainda o pseudocisto perirenal que possue origem indeterminada, neste, o 

acúmulo de fluido não é urina ou linfa, mas transudato; este é o mais comumente 

descrito em gatos (TICER, 1963; CHASTAIN & GRIER, 1975; HOWE, 1991; 

KIRBERGER & JACOBSON, 1992; BECK 2000; ESSMAN et al., 2000; HILL & 

ODESNIK, 2000; LUIZ et al., 2003) e raramente em cães (MILLES, 1992). Este tipo de 

pseudocisto é relatado ocorrendo com maior freqüência em gatos velhos, na faixa etária 

entre oito e 19 anos de idade (TICER, 1963; CHASTAIN & GRIER, 1975; MITTEN, 

1978; HOWE, 1991; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; OCHOA et al., 1999; HILL & 



16 

 

 

ODESNIK, 2000; ESSMAN et al., 2000; BECK et al., 2000), mas existem três relatos 

ocorrendo em gatos jovens, com 1 e 3 anos de idade (ROBOTHAM, 1983; MICHIELS et 

al., 2002). Este tipo de pseudocisto, com acúmulo de transudato, pode ocorrer de forma 

intra ou extracapsular (OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000), sendo a forma 

intracapsular a mais bem relatada (TICER, 1963; CHASTAIN & GRIER, 1975; MITTEN, 

1978; ROBOTHAM, 1983; HOWE, 1991; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; CARISON 

& BADESTSCHER, 1993; INNS, 1997; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 2000; LUIS 

et al., 2003).  

 A literatura não relata predileção por raça ou sexo (OCHOA et al., 1999; BECK 

2000). Todavia, gatos machos das raças Siamesa, Persa e racialmente indefinidos, são 

mais frequentemente acometidos (TICER, 1963; CHASTAIN & GRIER, 1875; 

ROBOTHAM, 1983; HOWE, 1991; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; CARISON & 

BADESTSCHER, 1993; RISHNIW et al., 1998; HILL & ODESNIK, 2000; MICHIELS et 

al., 2002; LUIZ et al., 2003). Estes pseudocistos podem ocorrer de forma unilateral 

(TICER, 1968; CARISON & BADESTSCHER, 1993; RISHNIW et al., 1998; OCHOA et 

al., 1999; BECK et al., 2000) ou bilateral (CHASTAIN & GRIER, 1975; ROBOTHAM, 

1983; HOWE, 1991; INNS, 1997; OCHOA et al., 1999; HILL & ODESNIK, 2000; BECK 

et al., 2000; ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003). No entanto, de forma menos 

freqüente, foram relatados dois casos de pseudocisto inicialmente solitário (acometendo 

somente um rim), com desenvolvimento de um segundo pseudocisto no rim 

contralateral, identificado quatro meses (KIRBERGER & JACOBSON, 1992) e um ano 

(OCHOA et al., 1999) após a remoção do primeiro pseudocisto. 

       A formação do pseudocisto está provavelmente vinculada a doenças renais 
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preexistentes, como nefrite intersticial crônica, e falência renal crônica, mas o exato 

mecanismo para o acúmulo de fluidos ainda não foi elucidado (OCHOA et al., 1999; 

BECK 2000; HILL & ODESNIK, 2000; LUIS et al., 2003). Doenças renais congênitas, 

como displasia renal, constituem uma das principais causas de insuficiência renal 

crônica em animais jovens (DIBARTOLA, 2004).  A displasia renal é a desorganização 

estrutural do parênquima renal devido uma diferenciação celular anormal durante a 

nefrogênese, podendo ser de origem hereditária (nefropatia familiar) ou congênita, 

acometendo principalmente animais de quatro meses a dois anos de idade, levando a 

insuficiência renal crônica ou fibrose renal (BITTENCOURT et al., 2004; PEREIRA et 

al., 2007). As lesões podem ser uni ou bilaterais. Em geral os rins apresentam-se com 

volume reduzido, consistência firme devido a fibrose, superfície irregular com 

diminuição da cortical e formação de cistos (BITTENCOURT et al., 2004; PEREIRA et 

al., 2007). 

A transudação perirenal pode ocorrer como resultado de doenças no parênquima 

renal, devido a mudanças na pressão hidrostática ou oncótica dentro da vasculatura do 

interstício do órgão, causada pela fibrose do parênquima renal (TICER, 1963; BECK et 

al., 2000), e por obstrução ou drenagem deficiente dos ductos linfáticos capsulares 

(TICER, 1963; ROBOTHAM, 1983; KIRBERGER & JACOBSON, 1992). Carison e 

Badertscher (1993) relataram obstrução de ductos linfáticos renais devido neoplasia 

metastática com subseqüente formação do pseudocisto perirenal em um felino. Beck et 

al. (2000) afirmaram que ao mesmo tempo que existe uma ligação entre doença do 

parênquima renal e a formação do pseudocisto, parece ser incomum a formação de um 

pseudocisto como uma seqüela de doença renal crônica. Segundo Ticer (1963), o 
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parênquima renal pode ser responsabilizado pela transudação subcapsular, este autor 

também afirma que a drenagem linfática capsular prejudicada seja a mais plausível 

causa do acúmulo de fluido perirenal, já que a drenagem venosa ocorre de forma 

colateral, sendo improvável seu bloqueio completo. Gatos com insuficiência renal 

crônica normalmente apresentam nefrite tubulointersticial crônica (OCHOA et al., 1999), 

e severa fibrose intersticial pode impedir a drenagem linfática ou venosa e resultar em 

transudação de fluido pelo parênquima renal, acumulando-se abaixo da cápsula renal, 

com o possível desenvolvimento de pseudocisto perirenal (TICER, 1963).  Beck et al. 

(2000) referiram que uma proporção significante da drenagem venosa do parênquima 

renal de gatos é via veia capsular, podendo esta peculiaridade anatômica está 

envolvida na formação de pseudocistos em gatos mais susceptíveis. Luis et al. (2003), 

não realizaram capsulotomia, havendo recidiva do quadro, e isto foi justificado pela não 

ablação total da cápsula renal. Howe (1991) e Kirberger (1992) realizaram a ressecção 

cirúrgica da parede cística, não havendo recidiva do pseudocisto renal. No entanto, de 

forma contraditória, observou-se que mesmo após a capsulotomia completa, ainda 

houve acúmulo de fluido dentro da cavidade abdominal de dois gatos, sugerindo que o 

fluido derivava-se também do parênquima e não somente da cápsula renal (BECK et 

al., 2000). Rishniw et al. (1998) e Inns (1997), igualmente descreveram tal fato, 

concluindo que a insuficiente remoção da parede do cisto ou a sua completa excisão 

pode ainda permitir novo acúmulo de fluido, devido este não ter origem apenas na 

cápsula, mas também no parênquima renal, sendo obtido a resolução da transudação 

apenas após a nefrectomia. Desta forma, fica claro que somente a realização de 

drenagem percutânea do fluido do pseudocisto, resulta em recidiva do acúmulo de 

líquido perirenal, sendo esta manobra indicada apenas para aqueles pacientes que não 
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são candidatos ao procedimento cirúrgico (KIRBERGER & JACOBSON, 1992; BECK et 

al., 2000).  Beck et al. (2000), concluíram que a ressecção da camada do pseudocisto, 

provavelmente, não interrompe o desenvolvimento do transudato, mas pode permitir 

que este fluido seja absorvido por uma maior superfície da cavidade abdominal. Este 

autor afirma também que o consistente acúmulo de fluido após a ressecção do 

pseudocisto provavelmente se deve a uma produção de transudato pelo parênquima 

renal, excedendo a capacidade de absorção da cavidade peritoneal. A omentalização 

do pseudocisto renal após capsulotomia total foi realizada por Hill & Odesnik (2000), 

com o intuito de melhorar a drenagem dos fluidos, promover a neovascularização, e 

atuar contra uma possível isquemia renal.  

 

2.2. Diagnóstico 

 

       O diagnóstico de pseudocistos perirenais baseia-se em um conjunto de medidas 

que inclui uma anamnese bem feita, exame físico cauteloso, dados de patologia clínica, 

aspiração percutânea do pseudocisto perirenal, métodos de diagnóstico por imagem, 

histopatologia da cápsula renal e biópsia renal (CARISON & BADESTSCHER, 1993; 

LEMIRE & READ, 1998; SMEAK, 1998; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 2000; LUIS 

et al., 2003).  

 A anamnese constitui a primeira parte do exame clínico e deve ser feita com 

cautela, em busca da queixa principal dos proprietários. Variados sinais clínicos são 

observados pelos donos de animais com pseudocistos perirenais, sendo a distensão 

abdominal progressiva, com períodos de desenvolvimento de semanas a meses, o sinal 
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mais bem relatado (TICER, 1963; MITTEM, 1978; ABDINOOR, 1980; ROWE, 1991; 

OCHOA et al., 1999; HILL & ODESNIK, 2000; ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003). 

O proprietário deve ser questionado quanto a histórico de possível trauma endógeno 

(ex. obstrução ureteral ou uretral) ou exógeno (ex. trauma por acidente automobilístico) 

e ser interrogado sobre a presença de sinais clínicos de doença renal, como anorexia, 

vômito, perda de peso, poliúria e polidipsia (OCHOA, et al., 1999). Sinais como 

sensação dolorosa na região abdominal, emese, polaquiúria, estrangúria, letargia e 

prostração também estão freqüentemente presentes (CARISON & BADERTSCHER, 

1993; OCHOA et al., 1999; ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003; RAFFAN et al., 

2007). Rishniw et al. (1998), relataram dispnéia em um gato causado por acúmulo de 

líquido na cavidade torácica (hidrotórax) devido a sua ligação com o pseudocisto 

perirenal por meio de uma fístula. Hipertermia foi um achado clínico menos freqüente, 

sendo observado em apenas um dos 26 gatos e em um dos dois gatos utilizados nos 

trabalho de Beck et al. (2000) e Luis et al. (2003), respectivamente. 

       O exame físico é feito, principalmente, em busca de aumento de volume abdominal, 

achado clínico muito freqüente, e palpação de uma massa grande e firme na porção 

crânio-dorsal do abdome, local normalmente ocupado pelos rins (BECK et al., 2000; 

ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003; RAFFAN et al., 2007). Esta "massa" durante a 

palpação é geralmente indolor (CHASTAIN & GRIER, 1875; MITTEN, 1978; 

ABDINOOOR, 1980; LA PERLE et al., 1999; BECK et al., 2000; LUIS et al., 2003), mas 

quando há presença de sensibilidade dolorosa, relaciona-se principalmente com trauma 

ao sistema renal, com existência de hemorragia, acúmulo de urina, infecção ou ruptura 

da cápsula renal, mais do que com a quantidade de líquido acumulado em volta dos 
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rins (POLZIM et al., 1989; LEMIRE & READ, 1998; BECK et al., 2000; LUIS et al., 

2003). A palpação abdominal pode identificar além do aumento de volume perirenal em 

um dos rins, no caso de afecção unilateral, também pode encontrar um rim contralateral 

diminuído de tamanho, como resultado de prévia doença renal crônica (OCHOA et al., 

1999). Em gatos com linfoma renal ou nefrite intersticial granulomatosa, associada à 

Peritonite Infecciosa Felina (PIF) podem ser observados rins de tamanhos assimétricos 

durante o exame físico (DIBARTOLA et al., 1987). Aumento de volume abdominal em 

felinos também pode ser resultado de peritonite, falência cardíaca congestiva, 

neoplasia, gestação, obstrução uretral, piometra, obstrução gastrointestinal, torção 

esplênica e formação de abscessos, sendo, portanto necessário à realização de 

diagnóstico diferencial (CHASTAIN & GRIER, 1975).  

       A patologia clínica baseia-se na determinação da concentração de uréia e 

creatinina, que estão geralmente elevados em virtude de doença renal preexistente 

podendo ser exacerbada pela compressão da pelve renal e ureteres proximais pelo 

acúmulo perirenal de fluido (ESSMAN et al., 2000; BECK et al., 2000; HILL & 

ODESNIK, 2000), podendo levar, inclusive, ao desenvolvimento secundário de 

hidronefrose (MILLES & JERGENS, 1992; RAFFAN et al., 2007); disfunção na 

concentração urinária, revelando isostenúria ou hipostenúria também podem estar 

presentes (BITTENCOURT et al., 2004). Dosagens de fósforo, potássio, e hemograma 

completo também devem ser realizados, revelando geralmente hiperfosfatemia, 

hipocalemia e anemia normocítica normocrômica em virtude de doença renal crônica 

(CARISON & BADESTSCHER, 1993; LA PERLE et al., 1999; BECK et al., 2000; 

RAFFAN et al., 2007). 
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       A aspiração percutânea é realizada para determinar o tipo de fluido que preenche o 

pseudocisto renal. O fluido mais comumente encontrado em animais domésticos é o 

transudato (KIRBERGER & JACOBSON, 1992; ESSMAN et al., 2000; BECK et al., 

2000; HILL & ODESNIK, 2000; LUIS et al., 2003), mas também pode ser encontrada 

urina (GEEL, 1986; LEMIRE & READ, 1998; LA PERLE et al., 1999; MOORES et al., 

2002; WORTH & TOMLIN, 2004) e com menor freqüência sangue (LA PERLE et al., 

1999; LUIS et al., 2003; BERAUD & CAROZZO, 2007) e linfa (POLZIM et al., 1989). O 

transudato é classificado como sendo um fluido claro, aquoso, não viscoso, com baixa 

quantidade de células (<1.500 cél/µl), gravidade específica (<1,012) e um conteúdo 

protéico (<2,5 g/dL), com presença de macrófagos e ocasionalmente neutrófilos 

(SOARES, 2006). Variadas quantidades de fluido podem ser drenadas, chegando a ser 

aspirado 610 ml de líquido do pseudocisto renal (LEMIRE & READ, 1998).   

       Os métodos de diagnóstico por imagem mais utilizados na determinação do 

pseudocisto perirenal são: radiografia, ultra-sonografia, urograma excretor e menos 

freqüentemente cintilografia e angiografia renal (CARISON & BADESTSCHER, 1993; 

LA PERLE et al., 1999; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 2000; HILL & ODESNIK, 

2000; RAFFAN et al., 2007). 

       A radiografia abdominal há muito tempo auxilia no diagnóstico desta patologia 

(TICER, 1963). Este exame caracteriza o tamanho, o formato e a localização dos rins, 

bem como revela se o pseudocisto é unilateral ou bilateral, mas não diferencia massas 

focais, infiltrativas, cavitacionais ou abscessos, nem avalia a função renal (ESSMAN et 

al., 2000). Quando os pseudocistos estão presentes, a radiografia revela uma esférica e 

radiopaca massa de bordas lisas na porção crânio-dorsal do abdome, em volta do rim 
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acometido, demonstrando uma renomegalia uni ou bilateral (TICER, 1963; KIRBERGER 

& JACOBSON, 1992; LEMIRE & READ, 1998; LA PERLE et al., 1999; HILL & 

ODESNIKJ, 2000), e também pode identificar mineralização intra-renal (CARISON & 

BADESTSCHER, 1993). Segundo Barrett & Kneller (1972), o tamanho normal da 

silhueta renal de felinos mede 2,4 - 3,0 vezes o comprimento da segunda vértebra 

lombar (L2), na projeção ventrodorsal, com formato de redondo a oval. A silhueta renal 

está freqüentemente aumentada de tamanho em gatos com pseudocistos perirenais, 

sendo observado dimensões de 3,5 a 6 vezes o comprimento da L2, em virtude da 

quantidade de fluido em volta dos rins (MITTEN, 1978; HILL & ODESNIK, 2000; 

ESSMAN et al., 2000; MICHIELS et al., 2002). Radiografia contrastada é uma técnica 

útil para identificar o local exato de extravasamento de urina, quando suspeita-se de 

trauma ao sistema urinária (MCLOUGHLIN, 2000).   

A ultra-sonografia também é uma importante ferramenta no diagnóstico de 

pseudocistos perirenais. Este procedimento diagnóstico permite a visualização do 

acúmulo de líquido perirenal, intra ou extracapsular, e exclui outras causas de 

renomegalia como, rins policísticos, hidronefrose e neoplasia renal; alterações no 

tamanho renal, margens, ecogênicidade e demarcação córtico-medular também podem 

ser observadas (BECK et al., 2000; LUIS et al., 2003). Os cistos são visualizados como 

regiões anecóicas, entre a cápsula e o parênquima renal, contendo usualmente fluido 

homogêneo, que permite a transmissão de ondas sonoras sem reflexão; estas áreas 

possuem bordas regulares e bem definidas, e reforço acústico de estruturas profundas 

(HOWE, 1991; ESSMAN et al., 2000). Fluidos de ecogênicidade mista necessitam de 

outros diagnósticos diferenciais, incluindo hematomas, abscessos perirenais ou efusões 



24 

 

 

neoplásicas (ESSMAN et al., 2000; BERAUD & CAROZZO, 2007). A presença de 

múltiplos nódulos hipoecóicos corresponde freqüentemente a linfosarcoma renal 

(OCHOA et al., 1999). Hematomas contêm freqüentemente material ecogênico no 

exame ultrasonográfico, enquanto o urinoma contém usualmente material anecóico 

(BRADLEY et al., 2000), semelhante ao pseudocisto perirenal com acúmulo de 

transudato.  

A ultra-sonografia demonstrou ser o melhor método para avaliar a renomegalia 

aparente, monitorando os cistos perirenais e detectando pequenos pseudocistos e 

suaves hidronefroses que de outra forma não seriam visualizados, além disso, é um 

método não invasivo de detecção de doença renal crônica, onde os mecanismos 

compensatórios ainda revelam valores laboratoriais normais (POLZIM et al., 1989; 

KIRBERGER & JACOBSON, 1992; RAFFAN et al., 2007). Este exame pode também 

auxiliar no diagnóstico de doença renal, demonstrando rins com bordas irregulares, 

pobre definição e alteração da relação córtico-medular e hiperecogênicidade cortical 

(KIRBERGER & JACOBSON, 1992; ESSMAN et al., 2000; HILL & ODESNIKJ, 2000; 

RAFFAN et al., 2007).   

A urografia excretora ou pielograma é um procedimento não invasivo utilizado no 

diagnóstico de doenças renais, sendo realizado por aplicação de contraste iodato de 

forma endovenosa que será excretado pelos rins, opacificando o parênquima renal e o 

trato urinário, de forma a permitir a avaliação de estruturas anormais (MITTEM, 1973; 

ESSMAN et al., 2000) Este método diagnóstico é usado para confirmar lesão renal, 

através da observação do extravasamento do meio de contraste (PECHMAN, 1982). 

Esta técnica, quando realizada em animais com pseudocisto perirenal, demonstra os 
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rins dentro da estrutura preenchida por líquido, este fluido acumula-se externamente ao 

parênquima renal; o tamanho e a forma dos rins estão geralmente normais, mas as 

margens corticais podem estar irregulares na área do pseudocisto. O contorno da via 

excretora freqüentemente está normal, mas em certas ocasiões pode estar localmente 

comprimido pelo cisto (MITTEN, 1978; POLZIM et al., 1989; KIRBERGER & 

JACOBSON, 1992). Este exame caracteriza a extensão da doença renal como, focal, 

multifocal ou difusa, e permiti avaliar também a função renal total e a taxa de filtração 

glomerular do sistema renal excretor (MITTEN, 1978; ROBOTHAM, 1983; KIRBERGER 

& JACOBSON, 1992). No entanto, esta técnica é inicialmente contra indicada em 

animais desidratados até que seja corrigido seu grau de hidratação, sendo o exame 

ultrasonográfico o indicado nestes casos (CARISON & BADESTSCHER, 1993).  

       A cintilografia renal é realizada para estimar a taxa de filtração glomerular, sendo 

um procedimento rápido e não invasivo, que avalia quantitativamente o funcionamento 

renal (LA PERLE et al., 1999; ESSMAN et al., 2000). Este método também foi usado 

para detectar uma comunicação entre o pseudocisto perirenal e a cavidade torácica, 

com subseqüente formação de hidrotórax, não sendo a ultra-sonografia útil neste caso, 

pois este exame não se mostrou capaz de visualizar e localizar tal fístula de 

comunicação (RISHNIW et al., 1998).  Os dados quantitativos da função renal em gatos 

com pseudocistos renais são freqüentemente críticos, havendo comumente falência 

renal crônica concorrente (OCHOA et al., 1999). A cintilografia possue a vantagem de 

avaliar com maior segurança o prognóstico dos animais acometidos, já que este exame 

se baseia no severo comprometimento da função renal. Como esta técnica estima a 

taxa de filtração glomerular, ela determina com exatidão se uma nefrectomia pode ou 
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não ser realizada, através do teste de função do rim remanescente (LA PERLE et al., 

1999; ESSMAN et al., 2000).  

       A histopatologia da cápsula renal revela que a mesma é composta em sua maioria 

por múltiplos feixes entrelaçados de tecido conectivo fibroso e células mononucleares 

espalhadas, além da presença de numerosos glóbulos vermelhos; a classificação 

histológica para pseudocisto é baseada na ausência de camada epitelial na parede do 

pseudocisto (ABDINOOR, 1980; HOWE, 1991; MILLES & JERGENS, 1992; LA PERLE, 

et al., 1999; ESSMAN et al., 2000). Animais com pseudocisto perirenal, revelam ao 

exame histopatológico variados graus de doença renal, sendo observado fibrose 

intersticial, degeneração e necrose do epitélio tubular, infiltração de leucócitos e atrofia 

tubular (TICER, 1963; HOWE, 1991; MILLES & JERGENS, 1992; HILL & ODESNIKJ, 

2000). A histopatologia também pode revelar a presença de neoplasia renal (CARISON 

& BADESTSCHER, 1993; RAFFAN et al., 2007) e a visualização de áreas amareladas 

no parênquima renal, como resultado de penetração acidental por agulha durante a 

aplicação intramuscular de medicamentos, com posterior desenvolvimento de 

hematoma perirenal (BERAUD & CAROZZO, 2007). 

       A biópsia renal pode não ser indicada, pois está pode resultar em hemorragia e 

deterioração da função renal (CHRISTIE & BJORLING, 1993), mas pode ser 

considerada se houver evidência de neoplasia renal ou haja suspeita clínica de doença 

renal reversível, podendo ser obtida por meio de agulha ou em cunha dos rins no 

momento do procedimento cirúrgico (POLZIM et al., 1989). Pode também fornecer uma 

importante informação a respeito do diagnóstico e prognóstico de animais com leve ou 

severa disfunção renal (MILLES & JERGENS, 1992; ESSMAN et al., 2000). 
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2.3. Diagnóstico diferencial 

 

       Os pseudocistos perirenais foram esporadicamente relatados como causa de 

renomegalia unilateral ou bilateral, e distensão abdominal em gatos, no entanto é 

necessário excluir outras causas de renomegalia antes de se considerar a existência de 

pseudocistos perirenais com acúmulo de transudato. Os diagnósticos diferenciais mais 

importantes para renomegalia bilateral incluem linfossarcoma renal, nefrite intersticial 

granulomatosa, devido peritonite infecciosa felina, e doença renal policística. Enquanto 

causas de renomegalia unilateral (e ocasionalmente bilateral), incluem hidronefrose, 

pielonefrite, pseudocisto perirenal, ou hematoma (TICER, 1963; GEEL, 1986; 

KIRBERGER & JACOBSON, 1992; OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000; ESSMAN 

et al., 2000; BERAUD & CAROZZO, 2007; RAFFAN et al., 2007). Linfoma renal, doença 

renal policística e peritonite infecciosa felina podem causar renomegalia irregular 

bilateral e sinais de falência renal em gatos jovens (qual seu diagnóstico, 1998).  

O exame ultrasonográfico é o método de eleição para o diagnóstico de 

pseudocisto perirenal; a presença de fluido anecóico entre a cápsula e o parênquima 

renal é indicativo de pseudocisto perirenal. Enquanto lesões hipoecóicas contendo 

material de ecogênicidade mista, localizados entre a cápsula e o córtex renal, requer 

diagnóstico diferencial para abscesso ou hematoma perirenal (OCHOA et al., 1999), ao 

passo que a presença de múltiplos nódulos hipoecóicos nos rins é compatível com 

linfosarcoma renal (qual seu diagnóstico, 1998). A diferenciação entre abscesso, 

hematoma, linfosarcoma e pseudocisto perirenal com acúmulo de transudato ou urina 

pode ser obtido através da análise do fluido após aspiração percutânea da lesão. Os 
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rins policísticos e pseudocistos perirenais são duas entidades clinicas também 

diferenciáveis por meio de ultra-sonografia, pois a doença policística é visualizada como 

múltiplos cistos que envolvem de forma incompleta os rins, enquanto o pseudocisto é 

visto como um grande e único acúmulo de fluido que envolve completamente o rim 

afetado (OCHOA et al., 1999).  

Por meio de exame histopatológico da cápsula cística também é possível 

distinguir estas duas patologias, pois os policistos renais possuem camada epitelial (por 

isso chamados de cistos verdadeiros), sendo derivados do epitélio tubular proximal e 

distal no parênquima medular e cortical renal, enquanto pseudocistos são desprovidos 

de camada epitelial, sendo compostos apenas de tecido conectivo fibroso (POLZIN D., 

et al., 1992). 

 

2.4. Prognóstico 

 

       O prognóstico é favorável se o diagnóstico for rápido. Uma cirurgia realizada logo 

após o desenvolvimento dos pseudocistos permite a preservação da função renal, e 

uma rápida e completa recuperação pós-cirúrgica naqueles gatos com função renal 

satisfatória, enquanto que gatos com distúrbios renais ou neoplasia renal concomitante 

possuem um prognóstico mais reservado, já que estes animais podem sucumbir 

rapidamente em razão da insuficiência renal e necessitarem de quimioterapia adicional, 

respectivamente (CHASTAIN & GRIER, 1975; MILLES & JERGENS, 1992; CARISON & 

BADESTSCHER, 1993; LA PERLE, et al., 1999 RAFFAN, et al., 2007).  

Beck et al. (2000) afirmaram que o período de sobrevivência após a cirurgia foi 
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inversamente correlacionado com a concentração de creatinina no soro, no momento 

da cirurgia. Portanto, o grau de azotemia tem sido usado como guia para o prognóstico 

de gatos com falência renal crônica, mas geralmente são aceitos outros fatores como 

gravidade específica da urina e graus de anemia para a formulação do prognóstico em 

gatos com doença renal (BECK et al., 2000).  Worth & Tomlin (2004) e Luis et al. (2003) 

admitiram que o envolvimento renal unilateral esteja relacionado com um prognóstico 

mais favorável a médio/longo prazo, quando comparado ao envolvimento bilateral. Beck 

et al. (2000) observaram que a concentração de creatinina no soro é menor em gatos 

com afecção unilateral, do que naqueles com comprometimento bilateral, podendo ter, 

portanto, um prognóstico mais favorável, especialmente se o rim contralateral não 

possuir doença parenquimal concomitante. Estando, desta forma, o prognóstico 

relacionado com o grau de disfunção renal e com o tempo utilizado para o diagnóstico, 

desde o início dos sinais clínicos, observados pelos proprietários, até o momento do 

diagnóstico final, realizado pelo médico veterinário. No entanto a recidiva do processo 

deve sempre ser considerada, embora ocorra provavelmente com menor freqüência em 

processos de natureza traumática, como os urinomas (LUIS et al., 2003).  

 Apesar de ser preconizado a nefrectomia e a ureterotomia como tratamento para 

urinomas, estes possuem melhor prognóstico quando comparados com pseudocisto 

perirenal com acúmulo de transudato, pois os pseudocistos uriníferos ocorrem 

freqüentemente (mas não comumente) de forma secundária a traumas abdominais, não 

estando relacionados com falência renal crônica (MOORES et al., 2002; WORTH & 

TONLIM, 2004) como acontece no pseudocisto com acúmulo de transudato (OCHOA, 

et al., 1999). 
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2.5. Tratamento 

 

       Uma vez realizado o diagnóstico definitivo do pseudocisto perirenal, um correto 

tratamento para resolução desta patologia deve ser instaurado. O fluido em torno dos 

rins pode ser aspirado percutâneamente, sendo um tratamento benéfico, mas paliativo 

em gatos com severa disfunção renal. A desvantagem desta técnica inclui a recorrência 

do acúmulo de fluido em poucos dias, sendo necessário, portanto, múltiplas remoções 

(KIRBERGER & JACOBSON, 1992; RISHNIW et al., 1998; OCHOA et al., 1999; BECK 

et al., 2000). Este procedimento pode também resultar em desidratação do paciente, 

devido à remoção de grandes quantidades de líquido, bem como promover hemorragias 

(ESSMAN et al., 2000). 

       Até o momento, não foram avaliados meios não cirúrgicos eficazes para o 

tratamento definitivo de pacientes com pseudocistos perirenais (POLZIM et al., 1989). 

Segundo Luis et al. (2003), a terapêutica cirúrgica, qualquer que seja a etiologia 

apresentada, parece está indicada. O tratamento cirúrgico baseia-se na drenagem e 

completa capsulotomia renal (MILLES & JERGENS, 1992; ESSMAN et al., 2000; 

RAFFAN et al., 2007). A parede do cisto deve ser removida o máximo possível, sendo 

para isso necessário sua dissecção até a altura do hilo renal (CHASTAIN & GRIER, 

1975; ABDINOOR, 1980; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; OCHOA et al., 1999). A 

nefropexia por fixação em dois pontos pode ser utilizada como técnica complementar 

apenas para diminuir a excessiva mobilidade renal adquirida.  

A produção de líquido pode continuar após capsulotomia, sendo este disperso 

pela cavidade abdominal com a hipótese de absorção peritoneal, sem grandes 
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inconvenientes, sobretudo quando se trata de um transudato, mas o risco de ascite de 

qualquer forma existe. Este acúmulo de líquido na cavidade abdominal após a 

capsulotomia renal ocorre possivelmente por uma produção de fluido pelo parênquima 

renal que excede a capacidade de absorção da cavidade abdominal (BECK et al., 

2000). Nestes casos, a resolução da transudação só é obtida após nefrectomia (INNS, 

1997; RISHNIW et al., 1998). Tal procedimento também pode ser realizado naqueles 

casos onde há severo comprometimento renal, mas garantindo-se, antes disso, por 

meio de cintilografia renal, o normal funcionamento do rim contralateral (MILLES & 

JERGENS, 1992; INNS, 1997; RISHNIW et al., 1998; LA PERLE et al., 1999; ESSMAN 

et al., 2000). No entanto, segundo Ochoa et al. (1999), após nefrectomia, pode ocorrer 

uma rápida progressão da doença renal crônica preexistente no rim contralateral. 

Durante a cirurgia os rins devem ser inspecionados quanto à forma, tamanho, 

consistência e coloração, observando-se também se há comunicação entre o 

pseudocisto e a cavidade torácica e/ou abdominal (INNS, 1997; RISHNIW et al., 1998; 

OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000). 

       O reconhecimento da habilidade do omento em promover angiogênese, melhorar a 

drenagem linfática e remover o espaço morto, além de diminuir as chances de infecção, 

tem aumentado sua utilização em vários procedimentos cirúrgicos (HOSGOOD, 1990). 

A capacidade do omento em promover angiogênese se deve as células HOME (Human 

Omental Microvascular Endothelial Cells) presentes na fração lipídica que são 

responsáveis pelo fator angiogênico, em humanos, denominado “fator de crescimento 

de células endoteliais vasculares” e expressam o fator básico de proliferação 

fibroblástica para produção do peptídeo angiogênico (BIKFALVI et al., 1990). A 
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neoformação dos vasos, segundo Goldberg e Schneider (1994), começa a ser 

promovida após seis horas, nos tecidos que sofreram omentalização.  

A capacidade fisiológica do omento em drenar continuas secreções tem sido 

aplicado com sucesso no tratamento de cistos prostáticos, abscessos prostáticos 

(WHITE & WILLIAMS, 1995; BRAY et al., 1997), e quilotórax idiopático (WILLIAMS & 

NILES, 1999). Esta drenagem é favorecida pela enorme capilaridade do omento, 

possuindo, portanto, excelente capacidade de absorção, e podendo ter inclusive 

significado clínico em condições onde haja grande quantidade de fluido (PLATELL et 

al., 2000; FUGIWARA et al., 2003). A omentalização do pseudocisto renal pode ser 

realizada em associação com a remoção parcial da cápsula, deixando apenas 2 cm de 

margem capsular para organizar a sutura da cápsula ao omento (HILL & ODESNIK, 

2000; RAFFAN et al., 2007); isto é feito com o intuito de maximizar a drenagem do 

fluido cístico, prevenindo uma possível compressão do parênquima renal, além de 

promover uma neovascularização e impedir o desenvolvimento de uma isquemia renal 

(INNS, 1997; HILL & ODESNIK, 2000).  

Os resultados parecem bons a curto/médio prazo (POLZIM et al., 1989; 

KIRBERGER & JACOBSON, 1992; HILL & ODESNIK, 2000; BECK et al., 2000), mas 

constantemente não impedem um aparecimento progressivo a médio/longo prazo de 

nefroesclerose com correspondente insuficiência renal, comprováveis por um crescente 

aumento nos níveis de creatinina (TICER, 1963; POLZIM et al., 1989; HOWE, et al., 

1991; OCHOA, et al., 1999; BECK et al., 2000).    
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3. RELATO DE CASO 

        

Um felino doméstico, de pêlo curto, fêmea, não castrada, de 10 meses de idade, 

com 4,4 Kg, foi levada ao setor de clínica do Hospital de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) em novembro de 2007, com o histórico de 

distensão abdominal progressiva, com período de desenvolvimento de 2 meses (figura 

1). O animal vivia em apartamento, sem contato com a rua e alimentava-se 

exclusivamente de ração comercial. Segundo a proprietária o animal estava ativo, com 

normorexia, normodipsia, urina normal quanto à cor, odor, e freqüência, mas 

apresentava diarréia crônica. Histórico adicional de atendimento Médico Veterinário, 

ocorrido há 20 dias, com realização de ultra-sonografia abdominal, na qual foi 

identificada grande quantidade de conteúdo anecogênico livre na cavidade abdominal, 

seguida de laparocentese para drenagem do conteúdo ascítico. Segundo a proprietária, 

seu gato apresentava-se dispnéico e com mucosas hipocoradas antes do procedimento 

de drenagem, demonstrando respiração normal e mucosas normocoradas após tal 

procedimento. Para averiguar tais relatos feitos pela proprietária e para chegar á um 

possível diagnóstico, um segundo exame ultrasonográfico foi requisitado. 

Durante o exame físico o animal apresentava-se normohidratado, com mucosas 

normocoradas, temperatura corporal normal (39°C), e linfonodos não reativos. O exame 

cardiovascular revelou freqüência cardíaca de 225 bpm, não sendo identificado nenhum 

som anormal à auscultação. Foram palpadas duas massas firmes na região crânio-

dorsal do abdome, sem sensibilidade dolorosa. Durante a palpação abdominal também 

foi identificado piparote positivo, sugerindo líquido livre na cavidade abdominal.  
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Foram realizados exames para o vírus da imunodeficiência felina (FIV), vírus da 

leucemia felina (FELV) e peritonite infecciosa felina (PIF), todos apresentando resultado 

negativo. A urina foi coletada por cistocentese, revelando pH 6,0; densidade específica 

1025, proteinúria moderada (++) e numerosos cilindros granulosos. Os exames 

bioquímicos revelaram creatinina 1,1 mg/dL (valor de referência: 0,8 - 1,8 mg/dL), uréia 

167 mg/dL (valor de referência: 10 - 56 mg/dL), albumina 0,5g/dL (valor de referência: 

2,1 a 3,9 g/dL), GamaGlutamil Transpeptidase (GGT) 9,0µ/L (valor de referência 1 a 10 

µ/L), Alanina Aminotransferase (ALT) 23,1 µ/L (valor de referência: 12 a 30 µ/L), e 

Aspartato Aminotransferase (AST) 19,2 µ/L (valor de referência 10 a 60 µ/L). O 

hemograma, leucograma e contagem de plaquetas revelaram resultados dentro dos 

valores de referência para gatos. 

Figura 1. Imagem de um felino doméstico de pêlo curto, fêmea, com 10 
meses de idade, portador de pseudocisto perirenal bilateral. Observar 
grande distensão abdominal. 



35 

 

 

Ultra-sonografia abdominal foi realizada utilizando aparelho Medson SA-600, 

equipado com transdutor convexo de 6,0MHz, as imagens foram capturadas através de 

placa de captura PC TV pinacle. Sendo visualizado em região topográfica de ambos os 

rins duas grandes estruturas delimitadas por cápsulas hiperecóicas de conteúdo 

anecogênico medindo 58 x 41mm e 61 x 44mm (pseudocistos), em torno do rim direito 

e esquerdo respectivamente. Excentricamente localizados dentro de cada cisto foram 

identificados os rins. Ambos apresentavam-se diminuídos de tamanho, o direito 

medindo 33 x 25mm e o esquerdo medindo 34 x 24mm, com bordas discretamente 

irregulares, aumento difuso da ecogênicidade, perda da definição córtico-medular e da 

sua arquitetura interna. Também foi visualizado conteúdo anecogênico livre na 

cavidade abdominal, achado consistente com presença de líquido ascítico. Fígado, 

baço e bexiga apresentavam tamanho, forma, contornos e ecogênicidade normais ao 

exame ultrassonográfico (figura 2). Os achados ultrassonográficos sugeriram 

pseudocisto perirenal e presença de líquido livre na cavidade abdominal.  
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Foram colhidos 20 ml de líquido claro, não viscoso, límpido de cada pseudocisto 

perirenal e 10 ml de líquido ascítico com as mesmas características macroscópicas do 

líquido cístico, via drenagem percutânea, guiada por ultra-sonografia. Tais amostras 

foram enviadas para análise microscópica e físico-química, revelando numerosas 

hemácias e raras plaquetas, freqüentes células epiteliais de descamação, numerosos 

cristais de colesterol, raro precipitado proteináceo e ausência de flora microbiana na 

avaliação microscópica de ambos os cistos, enquanto o exame físico-químico 

Figura 2. Imagem ultrassonográfica de pseudocisto perirenal bilateral em gato 
doméstico de pêlo curto. Visualização ultrassonográfica do rim direito (A) e esquerdo 
(B) envoltos por grande quantidade de conteúdo anecogênico delimitado por cápsula 
hiperecóica. Notar também aumento difuso da ecogênicidade, perda da definição 
córtico-medular e da arquitetura interna renal (A e B). Imagem ultrassonográfica da 
bexiga e do pseudocisto perirenal direito (C). Visualização de conteúdo anecogênico 
livre na cavidade abdominal, achado consistente com presença de líquido ascítico (D). 
 



37 

 

 

demonstrou um líquido com um total de proteína de 10g/L, gravidade específica de 

1.012 e contagem celular total de 500cél/L, denotando características compatíveis com 

transudato. O exame microscópico do líquido ascítico evidenciou numerosas hemácias, 

raras células mesoteliais, freqüentes cristais de colesterol, moderado precipitado 

proteináceo e ausência de flora microbiana; sendo comprovado, por meio da Prova de 

Rivalta, que se tratava de um transudato.  

Aproximadamente 10 dias após a segunda ultra-sonografia realizada no setor de 

clínica médica e com o diagnóstico de pseudocisto perirenal bilateral realizado, o animal 

foi encaminhado ao setor de clínica cirurgia do Hospital de Medicina Veterinária, da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde se optou pela laparotomia exploratória 

para realização de drenagem cistica, capsulotomia e omentalização do mesmo. No dia 

da intervenção cirúrgica, a proprietária relatou que o animal apresentava-se apático e 

com hiporexia, pesando neste momento 3,6 kg, mas ao exame físico não foi identificada 

nenhuma alteração digna de nota. 

O protocolo anestésico instaurado neste paciente utilizou morfina na dose de 

0,5mg/kg, via intramuscular, como medicação pré-anestésica (MPA), em seguida o 

animal foi induzido com propofol, na dose de 5mg/kg, via endovenosa e mantido sob 

plano anestésico com isoflurano. Os parâmetros de freqüência cardíaca e respiratória, 

capnografia, oximetria de pulso, pressão arterial e traçado eletrocardigráfico foram 

monitorados, mantendo-se dentro dos padrões de normalidade durante todo o 

procedimento cirúrgico.  

A cavidade abdominal foi acessada por meio de incisão na linha mediana ventral; 

neste momento grande quantidade de líquido límpido, não viscoso, quase aquoso e 
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inodoro extravasou da cavidade abdominal, sendo necessário realizar sua drenagem, 

via aspirador cirúrgico, retirando-se aproximadamente 400 ml de fluido intra-abdominal. 

Feito isto, foi possível observar um grande cisto, de aproximadamente 6 cm de 

comprimento crânio-caudal, na região crânio-dorsal esquerda do abdome(figura 3A). No 

entanto, o cisto direito, identificado pela ultra-sonografia, não foi visualizado neste 

momento, sugerindo que o mesmo havia rompido, permitindo o extravasamento de seu 

conteúdo para a cavidade abdominal. O cisto esquerdo possuía parede delgada, semi-

translúcida e bem vascularizada.  Foi realizada drenagem do mesmo, por meio de uma 

seringa de 20 ml, de onde foi retirado aproximadamente 200 ml de fluido com as 

mesmas características macroscópicas do líquido presente na cavidade abdominal 

(figura 3B). A estrutura cística, resultante do acúmulo de líquido na região 

retroperitoneal, delimitava-se medialmente pela raiz do mesentério jejunal e 

lateralmente pela aponeurose peritoneal do músculo transverso, apresentando também 

continuidade com o ligamento próprio do ovário (figura 3C e 3D).  

Após a drenagem do cisto, sua parede foi incisionada, de forma a visualizar o rim 

esquerdo dentro deste (figura 4). A aparência macroscópica de ambos os rins era 

idêntica, com rins bilateralmente diminuídos de volume, pálidos com perda da estrutura 

anatômica, superfície irregular e vasos sanguíneos proeminentes (figura 5A). Neste 

momento foi possível visualizar a cápsula renal envolvendo os rins, a mesma possuia 

áreas brancacentas em sua superfície, sugerindo-se, com isso, que o pseudocisto 

perirenal possuía origem extracapsular. 

A parede do pseudocisto perirenal esquerdo foi totalmente retirada, realizando-se 

em seguida a omentalização dos rins. Um retalho de omento foi selecionado e colocado 
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sem nenhuma tensão, e de forma individual sobre os rins, cobrindo-os completamente 

com esta estrutura (figura 4B e 4C). Em seguida, uma segunda camada de omento foi 

posicionada de forma a cobrir ambos os rins de uma só vez (figura 4D). O omento foi 

preso aos pólos caudal e cranial do rim esquerdo com fio cat-gut 2.0, utilizando a “bolsa 

de fumo” como padrão de sutura (figura 4C). Repetindo-se tal procedimento no rim 

direito. A cavidade abdominal foi ocluida seguindo-se quatro padrões de sutura. A 

musculatura abdominal foi suturada com fio mono-nylon 2.0, com pontos simples em 

“X”. Para redução do espaço morto foram realizados pontos simples, utilizando-se fio 

cat-gut 2.0, e em seguida, com o mesmo tipo de fio, uma sutura simples contínua, foi 

realizada no subcutâneo. A pele foi suturada com fio mono-nylon 2.0, com pontos em 

Wolf. 
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Figura 3. Seqüência fotográfica demonstrando procedimento cirúrgico para 
laparotomia exploratória em gato doméstico de pêlo curto, fêmea, portadora de 
pseudocisto perirenal bilateral. Em A, presença intraperitoneal de líquido límpido, não 
viscoso, quase aquoso e visualização do pseudocisto perirenal esquerdo. Em B, 
drenagem do conteúdo do pseudocisto esquerdo, observar sua aparência semi-
translúcida e proeminência de vasos sanguíneos na cápsula cística. A estrutura 
cística, resultante do acúmulo de líquido na região retroperitoneal, delimitava-se 
medialmente pela raiz do mesentério jejunal (C) e lateralmente pela aponeurose 
peritoneal do músculo transverso, apresentando também continuidade com o 
ligamento próprio do ovário (D).   
 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Seqüência fotográfica demonstrando procedimento cirúrgico para laparotomia 
exploratória em gato doméstico de pêlo curto, fêmea, portadora de pseudocisto perirenal 
bilateral. Aspecto macroscópica do rim esquerdo após incisão da cápsula cística. Em  A e B, 
rim esquerdo envolto por coagulo sanguíneo, evidenciando-se a palidez do parênquima renal. 
Em C e D, observar redução do volume renal, bem como as áreas brancacentas na superfície 
capsular renal. 
 

A B 

C D 
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Figura 5. Seqüência fotográfica mostrando procedimento cirúrgico para laparotomia exploratória 
em gato doméstico de pêlo curto, fêmea, portadora de pseudocisto perirenal bilateral. 
Visualização macroscópica dos rins, observar a irregularidade da superfície renal e as áreas 
brancacentas em suas cápsulas (A). Em B, C e D, procedimentos para omentalização renal. 
Seleção de retalho omental (B). O omento foi fixado aos pólos caudal e cranial do rim esquerdo 
com fio cat-gut 2.0, utilizando a “bolsa de fumo” como padrão de sutura (C). Em seguida, os rins 
foram recobertos, de forma conjunta, por uma segunda camada de omento (D).  
 

B A 

C D 
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Após o procedimento cirúrgico o animal teve duas paradas cardiorrespiratórias. 

Foi aplicada adrenalina de forma endovenosa, na dose de 0,02mg/kg, massagem 

cardíaca e oxigenação via sonda orotraqueal. O animal respondeu a tal procedimento, 

com restauração dos batimentos cardíacos e freqüência respiratória, mas minutos após 

a primeira ressuscitação ocorreu uma segunda parada, e mesmo com todas as 

manobras necessárias o animal não respondeu de forma satisfatória vindo infelizmente, 

á óbito.   
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

Acúmulo de fluido perirenal é uma condição rara em animais domésticos 

(ABDINOOR, 1980; MILES & JERGENS, 1992; ACHOA et al., 1999). Por definição o 

pseudocisto perirenal é um acúmulo de fluido, dentro de sacos fibrosos, sem camada 

epitelial, em volta de um ou de ambos os rins (OCHOA et al., 1999). O acometimento 

bilateral é o mais comumente relatado em gatos (CHASTAIN & GRIER, 1975; 

ROBOTHAM, 1983; HOWE, 1991; INNS, 1997; OCHOA et al., 1999; HILL & ODESNIK, 

2000; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003), afirmação 

consistente com o achado deste trabalho.  

Apesar da literatura relatar esta patologia acometendo principalmente gatos 

velhos, entre oito e 19 anos de idade, com doença renal crônica preexistente (TICER, 

1963; CHASTAIN & GRIER, 1975; MITTEN, 1978; HOWE, 1991; KIRBERGER & 

JACOBSON, 1992; OCHOA et al., 1999; HILL & ODESNIK, 2000; ESSMAN et al., 2000; 

BECK et al., 2000), o animal deste relato possuía apenas 10 meses de idade. Somente 

dois autores descreveram esta afecção em gatos jovens, com um e três anos de idade 

(ROBOTHAM, 1983; MICHIELS et al., 2002). Não foi demonstrada predisposição racial 

ou sexual estatisticamente significativa para a ocorrência deste pseudocisto em gatos 

(OCHOA et al., 1999; BECK 2000), no entanto os animais mais freqüentemente 

envolvidos foram gatos sem raça definida (HOWE, 1991; KIRBERGER & JACOBSON, 

1992; CARISON & BADESTSCHER, 1993; ESSMAN et al., 2000; HILL & ODESNIK, 

2000; BECK et al., 2000), coincidindo com o achado deste trabalho. Mas, de forma 

contraditória, o animal deste relato era fêmea, discordando dos trabalhos consultados, 
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onde animais machos foram frequentemente mais acometidos (TICER, 1963; 

CHASTAIN & GRIER, 1975; RISHNIW et al., 1998; HILL & ODESNIK, 2000; MICHIELS 

et al., 2002; LUIZ et al., 2003).  

A distensão abdominal com um período de desenvolvimento de dois meses 

constituiu a queixa principal por parte da proprietária e o principal achado ao exame 

clínico, onde foi possível palpar um aumento bilateral, sem sensação dolorosa, na 

região retroperitôneal, local onde normalmente situam-se os rins. Tais achados clínicos 

de aumento abdominal progressivo, com ausência de sensibilidade dolorosa são os 

mais bem relatados em gatos com pseudocisto perirenal com acúmulo de transudato 

(CHASTAIN & GRIER, 1875; MITTEN, 1978; ABDINOOOR, 1980; BECK et al., 2000; 

ESSMAN et al., 2000; LUIS et al., 2003; RAFFAN et al., 2007).  

Na consulta realizada no setor de clínica médica, a proprietária não relatou perda 

de peso, mas o mesmo foi evidenciado no dia do procedimento cirúrgico, onde o animal 

havia perdido 800 gramas, em um período de apenas 20 dias, tempo decorrido entre os 

dois atendimentos. Tal achado também foi descrito por Ochoa et al. (1999), onde a 

perda de peso constituía a principal queixa por parte dos proprietários de animais com 

doença renal preexistente. Ao exame clínico também foi possível identificar piparote 

positivo durante a palpação abdominal, indício de líquido livre na cavidade abdominal.  

A ultra-sonografia abdominal é uma ferramenta de grande valor para o 

diagnóstico definitivo de pseudocisto perirenal (OCHOA et al., 1999; MICHIELS et al., 

2002). Este exame foi utilizado para confirmação do diagnóstico e para excluir outras 

causas de renomegalia bilateral, como rins policísticos, linfosarcoma renal e nefrite 

intersticial granulomatosa, devido à peritonite infecciosa felina (TICER, 1963; GEEL, 
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1986; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000; 

ESSMAN et al., 2000; BERAUD & CAROZZO, 2007; RAFFAN et al., 2007). Esta última 

doença foi descartada mediante resultado imunoenzimático negativo para PIF. O 

exame ultrasonográfico permitiu a visualização de duas grandes estruturas delimitadas 

por cápsulas hiperecóicas de conteúdo anecogênico, com bordas regulares e bem 

definidas, medindo 58 x 41mm e 61 x 44mm, em torno do rim direito e esquerdo 

respectivamente, confirmando a suspeita de pseudocisto perirenal (HOWE, 1991; 

OCHOA et al., 1999; ESSMAN et al., 2000). Excentricamente localizados dentro de 

cada pseudocisto foram identificados os rins. Ambos possuíam bordas discretamente 

irregulares, aumento difuso da ecogênicidade, perda da definição córtico-medular e de 

sua arquitetura interna. Os rins também apresentavam-se diminuídos de tamanho, o 

direito medindo 33 x 25mm e esquerdo medindo 34 x 24mm. Segundo Walter et al. 

(1987) o tamanho renal normal para gatos é 38 - 44mm. Estes achados 

ultrassonográficos são compatíveis com infarto renal, displasia renal e/ou doença renal 

crônica, ou seja, doença renal estrutural (ESSMAN et al., 2000). Estas características 

de lesão renal crônica, visíveis ao ultra-som, são relativamente freqüentes quando se 

diagnostica pseudocisto perirenal com acúmulo de transudato em gatos (KIRBERGER 

& JACOBSON, 1992; HILL & ODESNIK, 2000; BECK et al., 2000; ESSMAN et al., 

2000). A ultra-sonografia também evidenciou conteúdo anecogênico livre na cavidade 

abdominal, confirmando a suspeita de ascite, pois de acordo com a prova de Rivalta, o 

líquido presente nesta cavidade era um transudato.  

Os exames de bioquímica sanguínea revelaram hipoalbuminemia (0,5g/dL - 

valores de referência: 2,1 - 3,9g/dL), significativa elevação da uréia sanguínea 
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(167mg/dL – valores de referência: 10 – 56mg/dL) e atividade das enzimas hepáticas 

dentro dos valores de normalidade para gatos, apenas a GGT encontrava-se em um 

nível elevado (9,0µ/L) dentro da variação fisiológica (1 - 10µ/L), demonstrando uma 

adequada função hepática. Desta forma, esta hipoproteinemia ocorreu provavelmente 

por perda de proteína pelo trato gastrointestinal e renal, e não por disfunção hepática. 

Pois segundo a proprietária, o animal possuía diarréia crônica, e de acordo com a 

proteinúria e a isostenúria evidenciadas pela urinálise e os altos níveis de uréia 

sanguínea indicam que o gato também possuía deficiência na filtração glomerular, bem 

como anormalidades tubulares. Tal disfunção ocorreu possivelmente de forma 

secundária á doença no parênquima renal, visualizada por meio da ultra-sonografia 

abdominal. A hipoalbuminemia evidenciada, provavelmente, diminuiu a pressão 

coloidosmótica plasmática, resultando no desenvolvimento de ascite (KRUTH, 2004). A 

azotemia é usualmente o resultado de doença renal crônica primária, mas pode ser 

exacerbada pela compressão da pélvis renal e dos ureteres proximais pelo acúmulo de 

fluido perirenal (OCHOA et al., 1999).  

Uma possível comunicação entre os pseudocistos perirenais e a cavidade 

abdominal também foi sugerida, tal suposição baseia-se na identificação de cristais de 

colesterol, por meio de análise microscópica, compondo tanto o líquido contido dentro 

dos pseudocistos, quanto o líquido ascítico. Segundo Mayer D. J. (2003), estes cristais 

de colesterol que aparecem como grandes estruturas cristalinas retangulares podem 

estar presentes em decorrência da ruptura de membranas celulares no interior dos 

cistos. Uma comunicação semelhante, mas entre o pseudocisto e a cavidade torácica, 
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por meio de uma fístula, foi descrita por Rishniw et al. (1998), com formação 

subseqüente de hidrotórax de forma secundária ao pseudocisto perirenal.  

O pseudocisto perirenal pode ser classificado baseando-se no tipo de fluido que 

preenche o pseudocisto e/ou no local onde se acumula tal fluido (CARISON & 

BADERTSCHER, 1993; OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000). Os quatro tipos de 

fluido que podem preencher os pseudocistos perirenais, incluem urina, linfa, líquido 

sero-hemorágico e transudato, sendo respectivamente denominados como urinoma ou 

pseudocisto urinífero, linfocele, hematoma perirenal e pseudocisto perirenal de origem 

indeterminada (ABDINOOR, 1980; ESSMAN et al., 1999; BECK et al., 2000; LUIZ et al., 

20003). De acordo com o local de formação, o pseudocisto pode ser intra ou 

extracapsular (KIRBERGER & JACOBSON, 1992; OCHOA et al., 2000; BECK et al., 

2000). O gato relatado neste estudo possuía um pseudocisto perirenal, com acúmulo de 

transudato extracapsular, divergindo da literatura utilizada, pois segundo os trabalhos 

consultados a forma intracapsular, com acúmulo de transudato entre o parênquima e a 

cápsula renal, é a mais freqüentemente relatada em gatos (TICER, 1963; CHASTAIN & 

GRIER, 1975; HOWE, 1991; KIRBERGER & JACOBSON, 1992; BECK 2000; ESSMAN 

et al., 2000; HILL & ODESNIK, 2000; LUIZ et al., 2003), enquanto a forma extracapsular 

com acúmulo de transudato entre a cápsula renal e a camada retroperitôneal, ocorre 

com menor freqüência, sendo relatada somente em dois gatos machos, ambos com 14 

anos de idade (ABDINOOR, 1980; RISHNIW, 1998).   

A etiologia do pseudocisto com acúmulo de transudato, intra ou extracapsular, 

permanece insatisfatoriamente esclarecida (KIRBERGER & JACOBSON, 1992). Tem 

sido sugerido que a transudação perirenal possui origem tanto capsular quanto 
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parenquimal (BECK et al., 2000). O impedimento na drenagem linfática da cápsula 

renal tem sido proposto como um mecanismo para formação do pseudocisto 

(KIRBERGER & JACOBSON, 1992). O acúmulo de líquido na cavidade abdominal de 

gatos após capsulotomia total aumenta a suspeita de que este fluido possui origem 

parenquimal e não somente capsular (BECK et al., 2000). Rishniw et al. (1998) 

fortaleceram esta suposição ao obterem resolução da transudação somente após 

realização de nefrectomia. Além da constatação, por esses trabalhos, a origem 

parenquimal do transudato também é sustentada pela hipótese de que mudanças na 

pressão hidrostática ou oncótica dentro da vasculatura ou interstício renal, secundário a 

fibrose intersticial renal, pode impedir a drenagem linfática ou venosa, resultando em 

formação de transudato pelo parênquima renal, com subseqüente acúmulo intra ou 

extracapsular (DIBARTOLA & WESTROPP, 1997). Isto defende a eventual ligação 

entre doença do parênquima renal e formação do pseudocisto, como uma seqüela 

incomum de falência renal crônica (OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000).  O acúmulo 

perirenal de fluido também pode está associado á trauma, neoplasia, cirurgia, 

congestão venosa ou hipertensão (ABDINOOR, 1980). 

A terapêutica cirúrgica é freqüentemente o tratamento mais indicado para gatos 

com pseudocisto perirenal (LUIS et al., 2003), salvo os casos onde os gatos acometidos 

apresentam avançada disfunção renal, com elevados graus de azotemia e quadro 

clínico condizente com falência renal grave (BECK et al., 2000), o que não foi 

evidenciado no animal deste trabalho. A drenagem percutânea, guiada por ultra-

sonografia, pode ser realizada nestes casos extremos, mas funcionará apenas como 

medida paliativa, uma vez que há sempre recidiva no acúmulo de fluido perirenal, 
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variando apenas o período de ocorrência do mesmo (KIRBERGER & JACOBSON, 

1992; RISHNIW et al., 1998; OCHOA et al., 1999; BECK et al., 2000). O procedimento 

cirúrgico mais indicado e eficaz, segundo a literatura consultada, baseia-se na completa 

drenagem do cisto, ressecção total da parede cística (MILLES & JERGENS, 1992; 

ESSMAN et al., 2000; RAFFAN et al., 2007) e mais recentemente tem sido descrito o 

uso de omentalização renal, como medida adjuvante, objetivando maximizar a 

drenagem do fluido cístico, prevenindo uma possível compressão do parênquima renal, 

além de promover neovascularização e impedir o desenvolvimento de isquemia renal 

(HILL & ODESNIK, 2000; RAFFAN et al., 2007). Tais procedimentos recomendados 

pela literatura estudada foram instaurados no animal deste relato, mas o mesmo 

apresentou duas paradas cardio-respiratórias, vindo infelizmente á óbito poucas horas 

após a cirurgia, não sendo possível a avaliação da eficácia do tratamento cirúrgico. 

No momento do procedimento cirúrgico a parede do pseudocisto direito não foi 

visualizada, indicando seu rompimento e extravasamento de seu conteúdo para dentro 

da cavidade abdominal. O líquido proveniente deste pseudocisto somado ao líquido 

ascítico resultou em aproximadamente 400 ml de fluido livre na cavidade abdominal, 

que foi drenado com aspirador cirúrgico, logo após a realização da incisão na linha 

média ventral. O pseudocisto esquerdo estava delimitado por uma camada delgada e 

semi-translúcida; esta parede cística possuía continuidade com a prega mesotelial e 

com o ligamento próprio do ovário, além de ser bem vascularizada. Tais características 

indicaram que a porção visceral da camada retroperitôneal possivelmente constituía a 

parede delimitante do pseudocisto. Pois, segundo Kruth (2004), o peritônio que compõe 

a cavidade retroperitôneal é constituído por duas porções, parietal e visceral. A porção 
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parietal recobre a fáscia transversal da parede abdominal, enquanto a porção visceral 

envolve as vísceras abdominais. 

Após completa drenagem e incisão da cápsula cística, os rins foram visualizados 

e inspecionados, ambos estavam pequenos e irregulares, de coloração mais pálida e 

com áreas brancacentas em suas superfícies, sugerindo fibrose capsular, além de 

também possuírem consistência firme durante a palpação renal, achado sugestivo de 

fibrose parenquimal. Tais achados, aliados ao fato do animal deste presente trabalho 

ter apenas 10 meses de idade e não possuir histórico prévio de trauma são fortemente 

consistentes com displasia renal de origem congênita (PEREIRA et al., 2007; 

DIBARTOLA, 2004; BITTENCOURT et al., 2004). Michiels et al. (2002) igualmente 

relataram dois casos de pseudocisto perirenal bilateral com acúmulo de transudato, em 

gatos de 1 e 3 anos de idade, do sexo feminino e masculino, respectivamente; tais 

autores também consideraram a possibilidade do pseudocisto perirenal ter sido 

secundário á problemas de origem congênita. No entanto, a proprietária do animal não 

permitiu a realização de sua necropsia, não sendo possível, a execução do exame 

histopatológico renal para confirmação de tal diagnóstico. Desta forma, o mesmo foi 

realizado somente baseando-se em indícios clínicos e achados cirúrgicos, bem como 

no relatado por outros autores. 

As nefropatias congênitas e familiares são as principais causas de lesão renal 

crônica em animais jovens, no entanto elas são mais relatadas em filhotes de cães 

(MORAIS et al., 1996; BITTENCOURT et al., 2004) e em gatos jovens da raça Persa, 

sob a forma de rins policísticos (POLZIM et al., 1989). Foram descritos dois tipos de 

manifestação clínica nos casos de displasia renal, uma forma apresenta curto histórico 
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de depressão, poliúria, polidipsia e vômito antes do óbito, e na segunda forma os 

animais apresentam-se saudáveis, mas com o indicativo de doença renal através de 

exames sanguíneos e urinários (PEREIRA et al., 2007). Provavelmente o animal deste 

trabalho encaixa-se melhor no segundo tipo de displasia renal, pois o mesmo só 

possuía distensão abdominal, em virtude do pseudocisto perirenal bilateral e da ascite, 

sem outras complicações clínicas graves.  

A displasia renal é uma causa rara de pseudocisto perirenal, uma vez que o 

mesmo, segundo a literatura consultada, foi relatado principalmente em gatos na faixa 

etária entre oito e 19 anos de idade, com falência renal crônica preexistente (OCHOA et 

al., 1999; BECK et al., 2000). No entanto, deve-se ratificar que pseudocistos perirenais 

não possuem origem congênita ou hereditária, ele provavelmente só ocorreu de forma 

secundária á displasia renal. 

Apesar do animal deste estudo possuir características macroscópicas renais de 

cronicidade, provavelmente resultante de displasia renal, a ausência de alterações 

extra-renais, relacionada à Insuficiência Renal Crônica (IRC) excluem tal diagnóstico.  

Desta forma, apesar da existência comprovada de lesão renal crônica este animal 

provavelmente veio á óbito por insuficiência respiratória aguda, resultante da grave 

azotemia, característica da Insuficiência Renal Aguda (IRA) (COWGILL & ELLIOTT, 

2004). As três principais causas de óbito em animais portadores de IRA são, falência 

respiratória aguda, acidose metabólica e cardiotoxicidade proveniente de altos níveis de 

potássio. A alta concentração plasmática de uréia sanguínea funciona como agente 

lesivo as células endoteliais dos capilares alveolares, resultando em alteração da 

permeabilidade vascular e conseqüente edema pulmonar alveolar e interticial (LISBOA, 
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2008). A acidose metabólica que invariavelmente se desenvolve em animais urêmicos 

também contribui para falência respiratória aguda, pois esta acidose produz 

vasodilatação arterial periférica e vasoconstricção central, podendo agravar o edema 

pulmonar e culminar em parada respiratória (POLZIN et al., 2004).  
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