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RESUMO 
 
Podemos concordar que ocorre acelerado crescimento no valor das informações para a gestão das organizações, cuja a 
evolução ultrapassou os limites de chamada tecnologia da informação, começando a assumir um valor estratégico. 
Sendo que no Brasil, tem-se verificado que determinados segmentos de empresas, principalmente do setor primário, 
desconhecem a importância das informações para sua própria sobrevivência. Para consumo, o papel do médico 
veterinário na Inspeção, é atender, do tipo cordial e informativo, os consumidores, como sabendo também o tipo de 
corte em formidade da carne; higienização do produto; embalagem, ou seja, a percepção de qualidade de produto na 
hora da compra. Os principais motivos de condenações renais são: cistos, pontos claros, áreas claras, infarto, áreas 
escuras, superfície irregular e outros diversos casos encontrados em rins de bovinos. Este artigo relata caso cisto renais 
em bovinos, encontrados no post mortem no período de abate em frigorífico localizado no município de Lindoeste - PR, 
seguindo de informações de como é causado essas lesões e suposto tratamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A condenação de órgãos e carcaças de animais destinados ao abate pelo serviço de inspeção 

veterinário é importante para s saúde pública pois, muitas das alterações patológicas são devidas as 

zoonoses. Nota-se que tal prática objetiva torna seguro o consumo humano dos alimentos 

inspecionados. 

O objetivo desse artigo resulta em apresentar cistos renais em bovinos, encontrados no 

período de abate post mortem em frigorífico localizado no município de Lindoeste - PR, e os 

motivos que causam essa lesão. 

 

2. RELATO DE CASO 

 

Podemos concordar que ocorre acelerado crescimento no valor das informações para a 

gestão das organizações, cuja a evolução ultrapassou os limites de chamada tecnologia da 

informação, começando a assumir um valor estratégico. Sendo que no Brasil, tem-se verificado que 

determinados segmentos de empresas, principalmente do setor primário, desconhecem a 

importância das informações para sua própria sobrevivência.  
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Um estudo realizado pela Agroambiente, em Boa Vista - RR, na bovinocultura de corte, é 

primordial a participação dos gestores das empresas questionar sobre como e quando produzir, o 

custo e distribuição desse produto. Para consumo, o papel do médico veterinário na Inspeção, é 

atender, do tipo cordial e informativo, os consumidores, como sabendo também o tipo de corte em 

formidade da carne; higienização do produto; embalagem, ou seja, a percepção de qualidade de 

produto na hora da compra (PINHEIRO et al, 2008).   

A presente discussão de caso, não realizou análise epidemiológica para verificar o motivo de 

tantas causas de cisto urinário, pois exigia aceitação de pesquisa na propriedade pelo proprietário, 

no caso como o Frigorífico Padrão Beef Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Carne, eram 

muitos associados à cooperativa, sendo assim vários animais com presença de cisto renal. Também, 

a pesquisa exigia um tempo longo e um acompanhamento de um médico veterinário supervisor para 

auxiliar no estudo.  

A acadêmica, através de seu estudo teórico durante o curso de Medicina Veterinária, e 

esclarecimento das dúvidas durante o estágio, observou uma pesquisa no qual estudava as alterações 

anatomopatológicas identificadas na inspeção post mortem em bovinos. Objetivou-se com este 

estudo avaliar as alterações diagnosticadas pelo exame post mortem em órgãos de bovinos em um 

abatedouro frigorífico do município de Uberlândia – MG. Para identificação das patologias foram 

utilizadas as técnicas estabelecidas pelo Regulamento Industrial de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA), e feito análise descritiva dos dados obtidos na pesquisa. O sistema renal foi o 

mais atingido com 66,47% onde foram encontradas congestão, isquemia, uronefrose, cisto renal e 

nefrite (SILVA, etal., 2013). 

Visto que, durante o estágio, houve uma alta incidência de casos de cistos renais, os quais 

são de distensões esféricas, principalmente dos túbulos corticais ou medulares, de parede fina, 

tamanho que varia de pouco visível a vários centímetros de diâmetro, e são preenchidos com fluido 

claro aquoso. Podemos analisar macroscopicamente, que os rins possuem coloração roxo escuro e 

liberam sangue da superfície de corte, devido ao acúmulo de sangue (NASCIMENTO et al, 2015). 

Nos abates, o Médico Veterinário relatou, que frequentemente é encontrado rins bovinos com esses 

aspectos, sendo assim condenado por cisto renal. 
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MENDES et al. (2009) relataram que os principais motivos de condenações renais são: 

cistos, pontos claros, áreas claras, infarto, áreas escuras, superfície irregular e outros diversos casos 

encontrados em rins de bovinos. 

Segundo o Médico Veterinário supervisor, os rins bovinos são subprodutos do abate de 

bovinos, sendo que são utilizados tanto na alimentação humana quanto na fabricação de rações. 

Desta forma, afirmam CASTRO E MOREIRA (2010), que é importante ter um 

levantamento mais detalhado da quantidade e qualidade das alterações patológicas presentes nos 

rins, pois essas que levam a condenações, e consequentes perdas econômicas. É bom ressaltar 

também, a importância de uma atenção especial, para que diminua as causas para condenação do 

rim. 

A inspeção post mortem, realizada a partir do exame macroscópico, de bovinos destinados 

para o consumo humano, favorece a obtenção de diagnósticos de patologias que podem estar 

relacionadas com alterações que impliquem na condenação, seja parcial ou total das carcaças. Desta 

forma, a inspeção realizada pelo médico veterinário é sanitariamente importante, pois o 

conhecimento de patologias possui um efeito de selecionar carcaças e diagnosticar patologias que 

podem afetar a espécie humana durante o consumo (LIMA et al., 2007). 

Dentre os 90 rins analisados (72,58%), encontrou-se 33 (36,66%) que apresentou cistos 

renais. A incidência dessa patologia nos bovinos de corte é alta, como afirmam JONES et al., 2000, 

que são cistos simples, não são raros nos rins de diversas espécies, mas são consideravelmente mais 

comuns em suínos e cães.  

A origem desses cistos, podem ser da distensão gradual de um néfron cuja a saída esta 

ocluída, habitualmente pela pressão de exsudatos ou de tecido fibroso. Na Inspeção, apareceram 

vários rins, com um número considerável de cistos, via de regra o distúrbio passa a ser conhecido 

como o rim policístico congênito (JONES et al, 2000), como podemos observar na Figura 9, um rim 

de bovino, com aproximadamente 4 cistos urinários fechados. 
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Figura 1 - Rim com presença de cisto renal. 

  
Fonte: Arquivo Pessoal (2016). 
 

Isso é causado pelo néfron com glomérulos nos córtices externo e médio que são 

denominados de néfrons corticais, estando associado com uma alça de Henle que se estende até a 

junção do córtex e da medular ou para dentro da zona externa da medular. Com isso, há uma 

distensão gradual do néfron cortical ou do néfron justamedulares, sendo assim com presença de 

exsudato ou de tecido fibroso tanto na alça de Henle espessa, quanto a fina, prejudicando assim, a 

realização da filtragem do néfron (REECE, 2006, p. 67 - 97). 

Não há diagnóstico de cisto renal em bovinos, pois geralmente é encontrado apenas em 

abates. Segundo o Médico Veterinário supervisor, podemos analisar a quantia de ureia e aditivos 

que está sendo fornecida aos animais,  tendo uma resposta e um diagnóstico presuntivo da patologia 

encontrada nos animais.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Médico Veterinário, mais uma vez, faz uma enorme importância ao mercado de trabalho. 

Fazendo a diferença no consumo de produto de qualidade para um produto que não tenha uma boa 

qualidade, evitando através da Inspeção, a disseminação de zoonoses através do alimento fornecido 

ao mercado.  

Conclui-se então, a importância do Médico Veterinário no mercado de trabalho, realizando o 

seu trabalho de oferecer produto de qualidade para os seres humanos. 
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