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RESUMO 

 

A manutenção do paciente insuficiente renal crônico é um grande desafio para os 
clínicos veterinários. O diagnóstico da insuficiência renal crônica em estágios 
iniciais possibilita aumentar a taxa de sobrevida do animal, pois permite instituir o 
protocolo de tratamento adequado para cada tipo de paciente. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar as diferentes técnicas de diagnóstico na avaliação da função 
e da integridade renal. Foram estudados 61 cães sadios, machos e fêmeas de 
variadas raças e 29 cães doentes renais crônicos. Os cães sadios foram 
subdivididos em três subgrupos. O subgrupo C1, compreendeu dez animais com 
idades variando entre seis e 12 meses para cães de pequeno e médio porte, e seis 
e 18 meses para cães de grande porte; o subgrupo C2 compreendeu 40 animais 
entre 12 meses e oito anos para cães de pequeno e médio porte e 18 meses e sete 
anos para animais de grande porte; o subgrupo C3 foi composto por 11 animais 
com idade acima de oito anos para animais de pequeno e médio porte, e acima de 
sete anos para animais de grande porte. A avaliação dos animais constou de 
anamnese; exame clínico; ultrassonografia; mensuração da pressão arterial e 
exames laboratoriais: hemograma, fibrinogênio, urinálise, avaliação sérica de 
creatinina, uréia, proteína total, albumina, globulina, colesterol, cálcio, fósforo, sódio 
e potássio; avaliação urinária de gama glutamil transferase (GGT) e relação 
proteína/creatinina; excreção fracional de sódio e potássio. Constatou-se que os 
sinais clínicos mais freqüentes no grupo DRC foram poliúria/polidipsia, êmese, 
emagrecimento e apatia. Os cães com DRC apresentaram anemia normocítica 
normocrômica, elevação sérica de creatinina, uréia e fósforo; redução de albumina; 
aumento da relação PU/CU; da GGT urinária e da excreção fracionada de sódio e 
potássio, diminuição da densidade urinária e diminuição da definição do limite 
córtico-medular. 
 

Palavras-chave: Caninos, diagnóstico por imagem, função renal, nefropatia. 
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ABSTRACT 

 

The patient with chronic renal failure and its medical support are a great challenge 
for veterinarians. The diagnosis of chronic renal failure in early stages helps to 
increase the survival rate of the animal, because it allows establishing the 
appropriate treatment protocol for each type of patient. The objective of this study 
was to evaluate the different diagnostic techniques in the evaluation of renal function 
and integrity. We studied 61 healthy dogs, males and females of various breeds and 
29 dogs with chronic renal disease (CRD group). The healthy dogs were divided 
into 3 groups. The C1 group had 10 animals aged 6 to 12 months, small and 
medium-sized and aged 6 to 18 months for large dogs, the C2 group had 40 animals 
aged 12 months to 8 years, small and medium-sized and 18 months to 7 years for 
large animals, the C3 group had 11 animals over 8 years old, small and medium-
sized, and over 7 years old for large animals. The evaluation consisted of 
anamnesis, clinical examination, ultrasound, blood pressure measurement and 
laboratory tests: blood count, fibrinogen, urinalysis, assessment of serum creatinine, 
urea, total protein, albumin, globulin, cholesterol, calcium, phosphorus, sodium and 
potassium , evaluation of urinary gamma-glutamyl transferase (GGT) and ratio of 
protein/creatinine; fractional excretion of sodium and potassium. It was found that 
the most common clinical signs in the CRD group were polyuria/polydipsia, vomiting, 
weight loss and apathy. Dogs with CRD showed normocytic normochromic anemia, 
elevated serum creatinine, urea and phosphorus; reduction in albumin, increase of 
the UP/UC, urinary GGT, and fractional excretion of sodium and potassium; 
decreased urine density and decreased definition of the corticomedullary boundary. 
 

Keywords: Canine, image diagnosis, nephropathy, renal function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica que resulta em insuficiência renal crônica é uma 

das principais causas de morbidade e mortalidade em cães. Diversos estudos 

realizados em animais que apresentam doença renal apontam para a importância 

de identificar, compreender e controlar os processos que desempenham um papel 

na progressão desde o início até a fase final da insuficiência renal. 

A insuficiência renal ocorre quando três quartos dos néfrons dos dois 

rins se tornam afuncionais. Na insuficiência renal crônica (IRC) essa perda de 

função é irreversível. As variações morfológicas variam desde atrofia, substituição 

por tecido fibroso cicatricial até hipertrofia. A IRC progride em semanas, meses e 

anos e geralmente a causa é difícil de ser determinada, porém sabe-se que 

glomerulopatias primárias estão entre as maiores causas da IRC nos caninos 

(WARE, 2006a). 

NOTOMI et al. (2006) observaram que a maioria dos cães com IRC 

possuía idade superior a sete anos, com maior prevalência do Cocker Spaniel entre 

as raças definidas, tanto entre os jovens quanto os animais com idade mais 

avançada. Entretanto, a doença também acomete adultos jovens (idade inferior a 

três anos) e pode ter origem congênita, hereditária e adquirida (RUBIN, 1997; 

POLZIN et al., 2005). 

O conjunto dos eventos clínicos varia com a progressão da doença 

subjacente. Alguns cães nas fases iniciais da IRC podem apresentar-se 

assintomáticos (RUBIN, 1997). NOTOMI et al. (2006) em estudo retrospectivo de 

casos de IRC em cães relataram como principais manifestações clínicas a disorexia 

(83%), êmese (70%), apatia (70%), poliúria/polidipsia (52%) e emagrecimento 

progressivo (38%). 

As alterações nos resultados de exames laboratoriais mais comumente 

encontradas em cães com IRC incluem azotemia, hiperfosfatemia, aumento sérico 

de paratormônio (PTH), acidose metabólica, anemia não-regenerativa, 

hipercalcemia ou hipocalcemia, isostenúria, proteinúria, hipercolesterolemia e 

infecção do trato urinário (KRONFELD,1993). 
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O reconhecimento das principais manifestações clínicas e das 

alterações laboratoriais permite a definição do estadiamento da doença, bem como 

o estabelecimento do prognóstico. BROWN (2006) destacou a importância de 

realizar o estadiamento da doença, de modo a permitir a instituição do protocolo de 

tratamento mais adequado. 

Este estudo teve o propósito de avaliar os diferentes exames 

complementares quanto à eficiência no diagnóstico da insuficiência renal crônica 

em cães, considerando que a detecção precoce da doença aumenta as 

possibilidades de estabilização da enfermidade, o aumento da expectativa de vida, 

acompanhada da melhoria na qualidade de vida. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Morfologia do néfron 

 

O rim é formado por quatro componentes básicos: glomérulos, túbulos, 

interstício e vasos sanguíneos. A unidade funcional do rim, o néfron, é composta 

por um sistema de glomérulos e túbulos renais. O glomérulo é um tufo capilar 

revestido por endotélio fenestrado que está intimamente associado com as células 

epiteliais tubulares. Componentes do glomérulo incluindo o endotélio, membrana 

basal e células epiteliais especializadas, conhecidas como podócitos, compõem a 

barreira de filtração renal (Figura 1). A função dessa barreira é selecionar a 

passagem de macromoléculas, de acordo com seu tipo, tamanho e carga elétrica 

(JONES et al., 1997). 

 

 

FIGURA 1 - Fotomicrografia eletrônica de transmissão da 
parede capilar glomerular de um cão normal. 
MB: membrana basal; LC: lúmen capilar; E: 
células endoteliais; P: podócitos; PM: podócitos 
maiores; EU: espaço urinário 

Fonte: GRAUER (2007)   



4 
 

Os túbulos renais que constituem o néfron são o túbulo contornado 

proximal, alça de Henle e túbulo contornado distal (Figura 2). A principal função dos 

túbulos contornados proximais é a reabsorção de água, solutos inorgânicos como 

sódio, cloro, bicarbonato, potássio e cálcio, e de solutos orgânicos, incluindo 

glicose, aminoácidos e proteínas de baixo peso molecular. A alça de Henle é 

constituída de uma porção descendente, uma porção curva e uma porção 

ascendente. Envolvida por amplo sistema vascular, a alça de Henle é responsável 

pela absorção de água na porção descendente e de sódio, cloreto e uréia na porção 

ascendente (JONES et al., 1997). A organização anatômica das alças de Henle e 

dos vasos retos proporciona um sistema de contracorrente, cuja função é 

estabelecer uma alta osmolalidade nas partes mais internas da medula renal a fim 

de concentrar o fluido tubular (REECE, 1996). 

 

 

FIGURA 2 – Fotomicrografia de córtex renal. P: túbulos 
contorcidos proximais; D: túbulos 
contorcidos distais; G: glomérulos 

Fonte:http://pt.scribd.com/doc/15726548/ImagensHistologia-
Basica-9 
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O túbulo contornado distal e os ductos coletores são importantes locais 

de secreção de potássio e íons hidrogênio (H+) (FINCO, 1995). A mácula densa 

marca o início do túbulo distal. As células do músculo liso das arteríolas aferentes 

e eferentes que fazem contato com a mácula densa são células musculares lisas e 

especializadas e são denominadas células justaglomerulares. Estas células têm 

grânulos secretórios que contém renina. O espaço entre a mácula densa e as 

arteríolas aferentes e eferentes é conhecido como região mesangial, constituída 

pelas células mesangiais. Estas células possuem atividade fagocítica e secretam 

prostaglandinas. O aparelho justaglomerular constitui-se de mácula densa, células 

justaglomerulares e células mesangiais. O aparelho justaglomerular está envolvido 

em mecanismos de feedback que participam da regulação do fluxo sanguíneo renal 

e da taxa de filtração glomerular (REECE, 1996). 

O suprimento sanguíneo do néfron é fornecido por ramos das artérias 

interlobulares. A arteríola aferente conduz o sangue ao glomérulo e a arteríola 

eferente conduz o sangue para fora do glomérulo, redistribuindo-o para os capilares 

peritubulares, responsáveis pela perfusão dos túbulos do néfron. Os vasos retos 

são ramos dos capilares peritubulares e estão associados aos néfrons de alças 

longas. Após a perfusão dos rins, o sangue retorna à veia cava caudal pelas veias 

renais (REECE, 1996). 

 

2.2 Filtração glomerular 

 

Os três processos envolvidos na formação da urina são filtração 

glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. A formação da urina inicia-se 

quando o ultrafiltrado passa através do endotélio capilar glomerular, membrana 

basal e epitélio da cápsula de Bowman para o espaço urinário da cápsula de 

Bowman (FINCO, 1995). 

Segundo OSBORNE & FLETCHER (1995), a filtração através dos 

capilares glomerulares é influenciada por diversos fatores, entre eles: perfusão dos 

capilares glomerulares; tamanho, configuração e carga das moléculas; arquitetura 

das paredes dos capilares glomerulares; carga negativa das sialoproteínas que 

revestem as células endoteliais e epiteliais viscerais facilitando a passagem das 

macromoléculas catiônicas e impedindo a passagem das aniônicas; membrana 
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basal glomerular que impede a passagem das macromoléculas sem carga; fendas 

das membranas que impedem a passagem das moléculas menores e células 

epiteliais viscerais que podem recuperar as proteínas que passaram através dos 

filtros. 

As proteínas são relativamente excluídas do filtrado devido ao seu 

grande tamanho molecular. As proteínas com peso molecular acima ou igual a 

70.000 daltons (Da) não estão presentes no filtrado. A albumina, a menor das 

proteínas plasmáticas, tem peso molecular médio de 69.000 Da e 

aproximadamente 0,3% de sua concentração plasmática pode estar presente no 

filtrado (REECE, 1996). A permeabilidade seletiva da parede do capilar glomerular 

restringe a filtração da maioria das proteínas plasmáticas, de acordo com o peso 

da proteína e, em menor medida, com base na carga da proteína e configuração 

alostérica. As proteínas menores e com carga elétrica positiva ou neutra são mais 

facilmente filtradas do que as proteínas maiores e com carga elétrica negativa 

(GRAUER, 2007). Isso ocorre por causa da repulsão eletrostática pelos sítios 

aniônicos na membrana basal glomerular que são compostos principalmente de 

proteoglicanos e por possuírem carga negativa repelem as moléculas com carga 

similar (REECE, 1996). 

A reabsorção tubular envolve o transporte de água e solutos do fluido 

tubular para os capilares peritubulares (FINCO, 1995). O restante do filtrado 

continua ao longo do túbulo e é submetido a vários mecanismos passivos e ativos 

que resultam na retenção ou excreção de solutos e água. A quantidade de solutos 

excretada é determinada pela dieta, limiar renal de reabsorção, influência hormonal, 

ou uma combinação desses fatores. Alguns solutos, como a creatinina, são 

livremente filtrados e não reabsorvidos, enquanto que outras substâncias são 

liberadas pelo rim em resposta a uma lesão, tais como as enzimas da borda em 

escova dos túbulos (WALDROP, 2008). 

Aproximadamente 99% das substâncias filtradas são reabsorvidas pelos 

epitélios tubulares. Quanto à reabsorção pelos túbulos, aproximadamente 75% 

ocorre nos túbulos proximais, 5% na alça de Henle, 15% no túbulo distal e 4% no 

ducto coletor (FINCO, 1995). Como grande parte do filtrado é reabsorvida no túbulo 

proximal, os processos de transporte estão sujeitos a pequeno grau de controle. Os 

hormônios (antidiurético e aldosterona) atuam nos processos reguladores por meio 
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de suas ações no néfron ajustando a reabsorção e regulando o equilíbrio 

eletrolítico. A secreção tubular transporta substâncias dos capilares peritubulares 

para o lúmen tubular. O transporte renal de potássio ocorre por reabsorção no 

túbulo contornado proximal e distal e por secreção no túbulo contornado distal 

(REECE, 1996). 

 

 

2.3 Etiopatogenia da doença glomerular 

 

A doença glomerular ou glomerulonefrite no cão é a principal causa de 

insuficiência renal crônica. A presença de imunocomplexos nas paredes dos 

capilares glomerulares é uma das maiores causas de doença glomerular (VADEN, 

2011). Outras causas incluem anormalidades estruturais, como por exemplo, nefrite 

hereditária; anormalidades hemodinâmicas como hipertensão intraglomerular e 

deposição glomerular de amilóide (GRAUER, 2011). 

Várias doenças infecciosas e inflamatórias têm sido associadas à 

deposição glomerular de complexos imunes (Quadro 1). Em muitos casos a doença 

de base ou a fonte de antígeno não é identificada. Em estudo retrospectivo com 

137 cães que apresentavam doença glomerular, 48% não apresentavam doença 

previamente identificada, 20% tinham neoplasia, 12% tinham infecção e 15% 

tinham doença inflamatória (COOK & COWGILL, 1996). 

Além das glomerulopatias, dentre outras causas potenciais de IRC em 

cães estão a pielonefrite bacteriana, cálculo renal, leptospirose, linfoma renal, 

doenças hereditárias ou congênitas e isquemia renal (OSBORNE & FLETCHER, 

1995; GRAUER, 2005a). 
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QUADRO 1 – Doenças associadas às glomerulonefrites em cães 

Infecciosas 

Adenovírus canino I, Endocardite bacteriana, Brucelose, Dirofilariose, 

Erliquiose, Leishmaniose, Piometra, Borreliose, Infecções bacterianas crônicas, 

Febre maculosa das montanhas rochosas, Tripanossomíase, Sepse. 
 

Inflamatórias 

Pancreatite, Lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças imunomediadas, 

Prostatite, Hepatite, Doença intestinal inflamatória. 
 

Neoplasia 

Leucemia linfocítica, Carcinoma células transicionais, Linfoma, 

Adenocarcinoma broncogênico. 
 

Outras 

Idiopática, Familiar (raças Doberman Pinsher, Bernese, Beagle, Samoieda, 

Golden Retriever e Cocker Spaniel). 

Fonte: GRANT & FORRESTER (2001), GRAUER (2005a) 
 

A diminuição do número de néfrons funcionais aumenta o risco de 

doença renal progressiva. Na IRC os néfrons são lentamente destruídos de forma 

progressiva e irreversível. Com a perda de néfrons a taxa de filtração glomerular 

(TGF) diminui, resultando em aumento das concentrações de substâncias que em 

condições normais são eliminadas pela excreção renal (GRAUER, 2006). Os 

néfrons intactos hipertrofiam-se na tentativa de aumentar a taxa de filtração 

glomerular, ocorrendo assim hiperfiltração glomerular, hipertensão intraglomerular 

e sistêmica e proteinúria (GRAUER, 2005a).  
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2.3.1 Proteinúria 

 

A proteinúria, na ausência de um sedimento urinário ativo, é o principal 

marcador de lesão glomerular, podendo indicar a presença de doença renal crônica 

antes do início da azotemia ou a presença de doença renal crônica avançada após 

o aparecimento da azotemia (Figura 3) (COUSER, 1993; VADEN, 2011). A 

proteinúria ocorre devido ao aumento da filtração glomerular das proteínas 

plasmáticas associada com hipertensão intraglomerular ou com a presença de 

complexos imunes e de inflamação vascular dos capilares glomerulares (GRAUER, 

2007). 

 

FIGURA 3 - Esquema representativo dos mecanismos de lesão glomerular imune 
que levam à proteinúria 

Fonte: COUSER (1993) 
 

Evidências indicam que as proteínas podem causar prejuízo para as 

células mesangiais glomerulares e para as células dos túbulos proximais. As 

proteínas plasmáticas que cruzaram a parede capilar glomerular podem acumular-

se dentro do tufo glomerular e estimular a proliferação de células mesangiais 

(GRAUER, 2005a). A lesão das células mesangiais tem sido atribuída aos 

Células 

mesangiais

Complemento

Deposição glomerular de anticorpos

Neutrófilos --

Plaquetas

MacrófagosCélulas epiteliais 

glomerulares

Oxidantes -- Proteases

C5b-9 C5a

Células sensibilizadas

Proteinúria

InflamatóriaNão-inflamatória
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componentes das lipoproteínas de baixa densidade (LDL) ou aos produtos de sua 

oxidação, os quais podem causar aumento da matriz mesangial, atuar como 

agentes quimiotáticos para monócitos e aumentar a geração de fatores de 

crescimento que estimulam a esclerose (FINCO et al., 1999). 

Excessivas quantidades de proteínas no filtrado glomerular danificam as 

células epiteliais tubulares, levando à inflamação intersticial, fibrose e morte celular. 

Além disso, proteínas do complemento que passam através da barreira glomerular, 

juntamente com outras proteínas séricas, podem tornar-se ativadas na borda em 

escova do epitélio tubular e levar a uma cascata de eventos que culminam em lesão 

celular (TANG et al., 2002). 

A lesão tubular também pode ocorrer por obstrução tubular pelas 

proteínas. Aumento da permeabilidade glomerular às proteínas do plasma permite 

o contato de células tubulares com transferrina, complemento e lipoproteínas 

(FINCO et al., 1999). A transferrina aumenta a absorção do ferro por células 

epiteliais. Uma vez dentro da célula, íons de ferro catalisam a formação de espécies 

de oxigênio reativo que podem causar lesão peroxidativa (GRAUER, 2005a). 

Uma vez que qualquer parte do néfron está irreversivelmente danificada, 

todo o néfron torna-se afuncional e é substituído por tecido fibroso (GRAUER et al., 

2000). Os néfrons remanescentes viáveis compensam a diminuição do número total 

de néfrons com aumento da taxa de filtração glomerular. A hiperfiltração aliada à 

proteinúria resulta em perdas progressivas de néfrons (Figura 4) (GRAUER, 

2005a).  

Os danos às células tubulares ocorrem por diversos processos. As 

células tubulares normalmente reabsorvem as proteínas do filtrado glomerular por 

endocitose. As proteínas acumulam-se nos lisossomos e são degradadas em 

aminoácidos. Em condições de proteinúria, os lisossomos se rompem causando 

lesão enzimática ao citoplasma (FINCO et al., 1999). 
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FIGURA 4 - Patogênese da perda de néfrons na doença renal 
progressiva 

Fonte: GRAUER (2005a) 
 

 

2.3.2 Hipertensão sistêmica 

 

A hipertensão sistêmica provavelmente resulta da combinação de 

retenção de sódio, cicatrização dos capilares e das arteríolas glomerulares, 

diminuição da produção renal de vasodilatadores, alterações na função endotelial 

com síntese prejudicada do óxido nítrico e ativação do sistema renina-angiotensina 

(BORTOLOTTO, 2008). 

Diferentes valores têm sido propostos para definir a hipertensão em 

cães. Pressões arteriais com valores acima de 160 ou de 180 mmHg foram 

sugeridas (COOK & COWGILL, 1996; FINCO, 2004). 

A hipertensão sistêmica contribui para a perda progressiva de função 

renal e falência renal (GRAUER, 2005a). Em estudo modelo, FINCO (2004) 

demonstrou uma associação entre hipertensão arterial e lesão renal. A proteinúria 

foi diretamente relacionada à extensão do aumento da pressão arterial sistêmica e 

diminuição da taxa de filtração glomerular em cães. 

COWGILL (1991) descreveu que 84% dos cães com doenças 

glomerulares eram hipertensos. Outros estudos citaram a prevalência de 

hipertensão sistêmica em até 93% dos cães acometidos por doença renal crônica 

(BROWN et al., 2007). 
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Os cães e gatos hipertensos e doentes renais crônicos podem 

apresentar ausência de azotemia ou azotemia leve independentemente do estágio 

da doença. Cães e gatos azotêmicos possuem maior probabilidade de adquirir 

lesão renal quando a pressão sanguínea atinge valores maiores que 160 mmHg 

(BROWN et al., 2007). 

JACOB et. al. (2003) descobriram que o aumento da pressão sistêmica 

em decorrência de crise urêmica diminui a função renal, estando associada com a 

magnitude da proteinúria. 

As lesões oculares são comuns em cães hipertensos. Esta síndrome é 

denominada retinopatia hipertensiva e as lesões comumente encontradas no 

exame de fundo de olho são lesões de retina, como descolamento retinal 

exsudativo, hemorragia, edema multifocal, edema perivascular, tortuosidade 

vascular, papiledema, degeneração da retina (sequela tardia), além de hemorragia 

vítrea, hifema e glaucoma (SANSOM & BODEY, 1997). 

 

 

2.3.3 Síndrome nefrótica 

 

A proteinúria persistente pode levar aos sinais clínicos de síndrome 

nefrótica, em que se associa à ascite, edema, hipoalbuminemia e 

hipercolesterolemia (BROWN, 1995; BUEMI et al., 2005). Em adição a esses sinais 

clínicos, hipertensão sistêmica e hipercoagulabilidade são complicações frequentes 

em cães com síndrome nefrótica (WARE, 2006a). 

Em estudo experimental modelo para a síndrome nefrótica canina, CHOI 

& LEE (2003) confirmaram o desenvolvimento de glomerulonefrite e síndrome 

nefrótica em cinco cães entre nove estudados. Aumento da PU/CU (>1,0), 

hipoalbuminemia (<1,5 g/dl), hipercolesterolemia (>240 mg/dl) e edema foram 

observados. A albumina foi a proteína predominante na urina (48%). Um 

decréscimo significante na albumina sérica foi acompanhado por aumento das 

concentrações da fração α-2 globulinas. Todos os cães apresentaram edema na 

presença de hipoalbuminemia. 

O edema ou ascite ocorrem como resultado da diminuição da pressão 

oncótica plasmática e retenção de sódio pelo aumento da atividade da aldosterona 
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(BROWN, 1995).Há também a hipótese de que mecanismos intra-renais 

independentes da concentração circulante de aldosterona contribuam para o 

desenvolvimento de retenção de sódio em alguns casos (GRAUER, 2005a). 

A hipercolesterolemia é atribuída ao aumento na síntese hepática de 

proteínas e lipoproteínas e redução no catabolismo das proteínas e lipoproteínas 

ricas em triglicérides, resultando em acúmulo de lipoproteínas ricas em colesterol 

que não são facilmente perdidas através das paredes dos capilares glomerulares. 

Esses transtornos lipídicos e lipoprotéicos que ocorrem na síndrome nefrótica 

produzem um mecanismo de auto manutenção que pode acelerar a progressão da 

insuficiência renal crônica (BUEMI et al., 2005). 

Secundariamente às várias anormalidades no sistema de coagulação, 

tais como elevação do fibrinogênio e dos fatores V e VIII, deficiência de antitrombina 

III, hipersensibilidade plaquetária e alteração na fibrinólise, ocorrem 

hipercoagulabilidade e tromboembolismo (CAVALCANTE et al, 2006). A 

antitrombina III é uma proteína de baixo peso molecular e é facilmente perdida na 

urina. Sua função é inibir a cascata de coagulação e sua deficiência é a explicação 

mais comumente proposta na instituição da doença tromboembólica em pacientes 

com glomerulonefrite (GRANT & FORRESTER, 2001). Além disso, estudos de 

agregação plaquetária em cães com síndrome nefrótica demonstraram aumento da 

sensibilidade das plaquetas em situações de hipoproteinemia. Esta 

hipersensibilidade plaquetária faz com que a adesão e agregação aumentem em 

proporção da magnitude da hipoalbuminemia (GREEN et al., 1985). 

 

 

2.4 Diagnóstico da insuficiência renal crônica 

 

Os indicadores bioquímicos comumente utilizados no diagnóstico da IRC 

em cães são a uréia, creatinina, colesterol, fósforo, assim como a avaliação do 

equilíbrio ácido-básico, o acompanhamento da pressão sanguínea, dos índices 

eritrocitários e dos sinais clínicos da insuficiência renal (KRONFELD, 1994). 

As alterações laboratoriais normalmente encontradas em cães com 

insuficiência renal crônica incluem azotemia, hiperfosfatemia, aumento sérico de 

paratormônio (PTH), acidose metabólica, anemia não regenerativa, hipercalcemia 
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ou hipocalcemia, isostenúria, proteinúria, hipercolesterolemia e infecção do trato 

urinário (POLZIN et al., 2005). 

De acordo com o protocolo de tratamento instituído, cães com IRC 

apresentam média de sobrevida de 594 dias (VADEN, 2007). A IRIS (International 

Renal Interest Society) propôs um sistema de classificação da IRC em 

estadiamentos a fim de facilitar o tratamento e acompanhamento do paciente. A 

classificação baseia-se na concentração plasmática de creatinina e divide-se em 

quatro estágios. Após, os animais são divididos em subcategorias por meio da 

mensuração da proteinúria e pressão arterial (BROWN, 2006): 

 Estágio I: animal não-azotêmico e geralmente não apresentam sinais clínicos; 

creatinina < 1,4 mg/dl; presença de proteinúria e/ou hipertensão; 

 Estágio II: animal apresenta azotemia renal discreta, geralmente com ausência 

de sinais clínicos; creatinina entre 1,4 – 2,0 mg/dl; presença de proteinúria e/ou 

hipertensão; 

 Estágio III: animal apresenta azotemia renal moderada devido ao declínio da 

taxa de filtração glomerular e sinais de uremia. creatinina entre 2,1 – 5,0 mg/dl; 

presença de proteinúria e/ou hipertensão; 

 Estágio IV: animal apresenta sinais clínicos referentes ao quadro de síndrome 

urêmica; creatinina > 5,0; presença de proteinúria e/ou hipertensão. 

Cães e gatos com IRC são mais susceptíveis a infecções do trato 

urinário. A perda da capacidade em concentrar urina ocasiona diminuição da 

função antibacteriana da urina (GRAUER, 2005b). Além disso, o animal urêmico 

é mais susceptível a infecções em consequência de uma resposta inflamatória 

alterada e diminuição da imunidade celular (WARE, 2006b). 

A anemia não regenerativa é resultante de uma combinação de fatores, 

incluindo produção diminuída de eritropoetina, menor sobrevida das hemácias, 

perda de sangue pelo trato gastrointestinal e efeitos das toxinas urêmicas sobre a 

eritropoese (WARE, 2006b). 

A acidose metabólica pode associar-se a doença renal progressiva, 

perda de massa muscular e desenvolvimento de osteodistrofia (VADEN, 2007). 

NASSAR (2000) observou que 60% dos cães com IRC apresentavam acidose 

metabólica. 
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A hiperfosfatemia ocorre frequentemente em cães com IRC. LAZARETTI 

et al. (2006) determinaram concentrações séricas de paratormônio intacto, fósforo 

e cálcio em cães com IRC. Observaram correlação entre PTH e fósforo, o que não 

ocorreu entre PTH e cálcio. O aumento sérico na quantidade de PTH está 

relacionado à hiperfosfatemia, indicando o hiperparatireoidismo secundário renal. 

A hipercalcemia apresentada em cães com aumento sérico de PTH, no presente 

estudo, sugeriu hiperparatireoidismo terciário, devido à estimulação persistente da 

paratireóide que secreta PTH mesmo em presença da hipercalcemia, o que pode 

ocorrer em estágios avançados da IRC. 

A excreção fracionada dos eletrólitos pode ser utilizada na avaliação da 

função tubular, sendo definida como a relação entre o eletrólito em questão e a 

eliminação de creatinina (DIBARTOLA, 2000). O valor de excreção fracional de 

sódio em cães sadios é <1,0 e o valor de excreção fracional de potássio em cães 

sadios é <20 (REINE & LANGSTON, 2005). 

A detecção da atividade urinária de enzimas tal como a gama 

glutamiltransferase (GGT) provou ser um indicador sensível de lesão precoce renal 

tubular. Essas enzimas quando no soro são muito grandes para serem filtradas pelo 

glomérulo, por isso, enzimúria indica vazamento das células tubulares, 

normalmente associada a danos ou necrose do epitélio tubular (GRAUER, 2005b). 

A enzima GGT está presente na borda em escova dos túbulos proximais renais e 

sua detecção na urina tem sido apontada como um bom método diagnóstico para 

lesão ou disfunção tubular renal (RIVERS et al., 1996). 

A proteinúria persistente foi definida pelo Colégio Americano de 

Medicina Interna Veterinária como positiva a cada três urinálises, em intervalos de 

pelo menos duas semanas. Se os resultados dos testes de triagem para a 

proteinúria são persistentemente positivos, a excreção protéica urinária deve ser 

quantificada. Isso ajuda a avaliar a severidade da lesão renal e avaliar a resposta 

ao tratamento ou progressão da doença (GRAUER, 2005b). 

O método quantitativo mais adequado para a avaliação dos níveis de 

proteína na urina refere-se à determinação do conteúdo protéico de uma amostra 

de 24 horas. A relação proteína:creatinina urinária (PU/CU) substitui com vantagens 

o volume urinário total de 24 horas, já que a creatinina é produzida em uma taxa 

constante e filtrada livremente. Assim, ao aplicar-se o índice, o efeito do volume de 
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urina sobre a concentração de proteína em uma única amostra é anulado. A 

condição para realização dessa relação é o sedimento urinário estar inativo. Cães 

hígidos apresentam índice PU/CU menor que 0,5, sendo valores acima de 0,5 

indicativos de lesão glomerular (GRAUER, 2007). 

JACOB et al. (2003) avaliaram a relação proteína: creatinina urinária de 

45 cães e demonstraram que cães com IRC que apresentaram relação proteína: 

creatinina >1,0 apresentaram maior risco de desenvolver crise urêmica do que cães 

com IRC com relação proteína: creatinina <1,0. 

A microalbuminúria pode preceder a proteinúria em muitos casos. A 

microalbuminúria é definida como a excreção urinária de albumina entre 0,01 e 0,30 

g/l, na ausência de infecção urinária ou de doenças agudas. Estas concentrações 

da albumina na urina são muito baixas, não sendo detectadas por testes padrões 

das tiras reagentes (GRAUER, 2005b). A presença de microalbuminúria foi 

demonstrada como um indicador prognóstico preciso de subsequente doença renal 

em seres humanos com hipertensão sistêmica e diabetes mellitus (ALMEIDA, 

2001). Para GRAUER (2007), as indicações para a mensuração da 

microalbuminúria incluem:  

 quando testes de triagem convencional para proteinúria produzirem resultados 

ambíguos ou conflitantes ou resultados falso-positivos suspeitos; 

  quando testes de triagem convencional de seleção para proteinúria são negativos 

em cães aparentemente saudáveis; 

  quando testes de triagem convencional de seleção para a proteinúria são 

negativos em cães jovens aparentemente saudáveis; 

  quando os resultados dos testes convencionais para proteinúria são negativos 

em cães com doenças crônicas associadas a doenças renais; 

 quando testes anteriores para microalbuminúria foram positivos e monitoramento 

da persistência da microalbuminúria é desejado. 

Os exames de imagem podem contribuir na avaliação do paciente com 

IRC. Em estágios avançados da doença ocorrem alterações unilaterais ou bilaterais 

na forma e tamanho dos rins. A mensuração renal é, portanto, uma informação 

clínica fundamental (SAMPAIO & ARAÚJO, 2002). No exame ultrassonográfico os 

rins apresentam-se pequenos, irregulares, com aumento de ecogenicidade e 

diminuição do limite córtico-medular (RUBIN, 1997). A urografia excretora também 
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é utilizada para avaliar o tamanho, a posição e o diâmetro dos rins. Além disso, 

permite a mensuração qualitativa da função renal (HEUTER, 2005). 

Por meio da utilização de todas as ferramentas laboratoriais citadas é 

possível realizar o diagnóstico da doença precocemente. Em estágios iniciais, o 

tratamento da IRC se realizado adequadamente estabiliza os sinais clínicos, 

melhora a qualidade de vida e consequentemente aumenta a sobrevida do 

paciente. 

 

 

2.5 Justificativa 

 

A longevidade dos animais de companhia tem aumentado com o passar 

dos anos. Este fato deve-se ao maior cuidado dos donos em relação à saúde de 

seus animais, principalmente no que se diz respeito à alimentação. A 

disponibilidade no mercado de ampla variedade de formulações dietéticas 

específicas, que variam de acordo com a idade, porte físico, raça e sexo, permite 

um melhor aporte nutricional e qualidade de vida. Assim, doenças que acometem 

animais senis estão mais freqüentes. A doença renal crônica, com evolução para 

insuficiência renal crônica, é uma das principais afecções que acometem cães de 

meia idade. Pelo fato de ser uma doença insidiosa, na maioria dos casos, o 

diagnóstico é feito tardiamente. As chances de sucesso no tratamento são 

inversamente proporcionais ao estágio em que a doença se encontra. 

Com a evolução das metodologias de diagnóstico laboratorial é possível 

realizar o diagnóstico em estágios iniciais. Diante desses aspectos, o presente 

estudo visa colaborar para uma melhor compreensão das alterações laboratoriais 

resultantes de mecanismos que desencadeiam a insuficiência renal por meio de 

exames complementares que ainda não fazem parte da rotina clínica na Medicina 

Veterinária. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar as diferentes 

técnicas de diagnóstico como métodos de avaliação da função e da integridade 

renal em cães sadios e doentes renais crônicos. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos consistiram em avaliar a função e integridade 

renal de cães sadios e com doença renal crônica, por meio da realização de: 

 Exame clínico; 

 Hemograma e fibrinogênio; 

 Bioquímica sérica: uréia, creatinina, proteínas totais, albumina, globulinas, 

fósforo, cálcio, sódio, potássio, e colesterol; 

 Bioquímica urinária: sódio, potássio, GGT, proteína e creatinina; 

 Urinálise; 

 Determinação da relação proteína/creatinina urinária; 

 Ultrassonografia do sistema urinário; 

 Determinação da pressão arterial sistêmica. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Planejamento do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Veterinário da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (HV-UFG), Goiânia. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. 

Os animais selecionados para o grupo controle pertenciam a 

proprietários (domiciliados) e a Associação Protetora e Amiga dos Animais 

(ASPAAN), que consentiram a colheita das amostras. Os cães de proprietários 

foram atendidos na rotina do HV-UFG, no período de 24 meses (agosto 2009 a 

junho 2011). Os que pertenciam ao abrigo ASPAAN foram atendidos no local em 

junho de 2011. Foram estudados 61 cães sadios, machos e fêmeas de variadas 

idades e raças e 29 cães doentes renais crônicos (grupo DRC). Os cães sadios 

foram subdivididos em três subgrupos. O subgrupo C1 compreendeu dez animais 

com idades variando entre seis e 12 meses para cães de pequeno e médio porte, 

e seis e 18 meses para cães de grande porte; o subgrupo C2 compreendeu 40 

animais entre 12 meses e oito anos para cães de pequeno e médio porte, e 18 

meses e sete anos para animais de grande porte e finalmente o subgrupo C3 foi 

composto por 11 animais com idade acima de oito anos para animais de pequeno 

e médio porte, e acima de sete anos para animais de grande porte. 

A avaliação dos animais constou de anamnese, exame clínico, 

ultrassonografia, mensuração da pressão arterial e da realização dos seguintes 

exames laboratoriais: hemograma, urinálise, fibrinogênio, dosagem sérica de 

creatinina, uréia, proteína total, albumina, globulinas, colesterol, cálcio, fósforo, 

sódio e potássio e determinação da relação proteína/creatinina na urina, 

determinação da atividade urinária da gama glutamiltransferase (GGT) e excreção 

fracional de sódio e de potássio (Figura 5). Foi incluído no presente estudo uma 

avaliação laboratorial de cada animal estudado em ambos os grupos. Para os 

animais doentes foram realizadas demais avaliações laboratoriais para 

acompanhamento clínico e tratamento. 
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FIGURA 5 - Procedimento de mensuração de pressão arterial (A), de colheita 
de urina por cistocentese (B) e de tosquia para realização de 
ultrassonografia (C), Goiânia, 2011 

 

 

4.2 Anamnese e exame clínico 

 

Os animais sadios foram selecionados de acordo com os dados da 

anamnese e exame clínico obtidos em fichas próprias e dos exames laboratoriais, 

excluindo-se enfermidades pré-existentes e doença de origem renal. Após os 

exames de triagem e avaliação clínica realizada por veterinários do HV-UFG, os 

animais doentes foram encaminhados para o estudo e avaliados com anamnese, 

exame clínico (Figura 6), ultrassonografia, mensuração da pressão arterial e 

exames laboratoriais. As amostras foram colhidas no momento que o paciente era 

levado ao consultório. Os animais não estavam em jejum hídrico e alimentar. 

 

 

FIGURA 6 – Animal sadio pertencente ao grupo C1 em bom escore corporal (A) 
e animal pertencente ao grupo DRC apresentando caquexia (B), 
Goiânia, 2011 

 

 

 

 

A B C 
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4.3 Critérios de inclusão no grupo DRC 

 

Foram utilizados como critérios de inclusão a concentração sérica de 

creatinina acima de 1,4 mg/dL ou a presença de relação proteína/creatinina urinária 

>0,5. Como critérios de exclusão, foi considerada a existência de outras 

enfermidades concomitantes, clinicamente detectadas. 

 

 

4.4 Avaliações laboratoriais 

 

As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuário do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

UFG. 

Para o hemograma e fibrinogênio foram obtidos 2,0 mL de sangue por 

venopunção jugular em tubo com etilenodiaminotetracetato (EDTA). A contagem 

das células sanguíneas foi determinada pelo método automático utilizando-se o 

aparelho BC – 2800 vet (Auto Hematology Analyzer, Mindray® Bio-Medical 

Electronics Co. Ltda, Shenzhen - Guangdong), adaptado com o cartão próprio de 

leitura para a espécie canina. O fibrinogênio foi determinado pela técnica de 

precipitação no tubo de microhematócrito a 56oC (JAIN, 1993). 

Para as provas de bioquímica sérica foi obtido 5,0 mL de sangue por 

venopunção jugular em tubo sem anticoagulante, que foi centrifugado após retração 

do coágulo. Em seguida, o soro foi dividido em alíquotas, armazenadas em 

microtubos de polipropileno de 1,5 mL (Eppendorf®, Alemanha) e submetidas ao 

congelamento (-20º C) até o momento da realização dos exames. 

Para cada metabólito analisado, exceto sódio e potássio, foram 

utilizados reagentes comerciais padronizados (Labtest® - Labtest Diagnóstica S.A., 

Lagoa Santa-MG), com metodologias cinéticas, enzimáticas ou colorimétricas, em 

temperatura de 37ºC, sendo a leitura realizada em espectrofotômetro semi-

automático (Analisador Bioquímico Bio-Plus®, Produtos para Laboratórios Ltda, 

Barueri-SP). 
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O sódio e o potássio foram determinados por meio de fotometria de 

chama (Fotômetro de Chama FC-180 CELM®, Cia Equipadora de Laboratórios 

Modernos, Barueri-SP), utilizando-se um padrão de calibração específico. 

A quantidade de uréia foi determinada por meio de método enzimático 

colorimétrico, por reação com a urease e a leitura feita utilizando-se um 

comprimento de onda de 610 nm. A creatinina sérica e urinária foi determinada por 

método colorimétrico, por reação com o picrato alcalino, sendo realizada a leitura 

em um comprimento de onda de 510 nm. Para a mensuração da creatinina urinária 

utilizou-se diluição da urina nas proporções de 1:25 sendo os resultados da leitura 

multiplicados por 25. 

A proteína total sérica foi determinada por método colorimétrico, por 

reação com o biureto, utilizando-se na leitura um comprimento de onda de 510 nm. 

A albumina foi avaliada por meio de método colorimétrico, por reação com o verde 

de bromocresol, em um comprimento de onda de 610 nm. As globulinas foram 

calculadas pela diferença entre o valor de proteína total e albumina. A determinação 

da concentração de proteína urinária foi realizada utilizando-se método 

colorimétrico, por reação com o vermelho de pirogalol, a uma absorbância de 610 

nm. 

Os níveis séricos de sódio e potássio foram determinados após a 

calibração do fotômetro com água destilada (ajustada em zero) e com o padrão 

ajustado em 140 mmol/L para o sódio e 5 mmol/L para o potássio. As amostras e o 

padrão foram diluídos em solução de água destilada numa proporção de 1:100. Os 

valores urinários de sódio e potássio foram determinados da mesma forma. As 

amostras de urina foram anteriormente diluídas em água destilada nas proporções 

de 1:11 e posteriormente em 1:100, sendo os resultados da leitura multiplicados 

por 11. 

A determinação da GGT urinária foi realizada logo após a colheita e o 

resultado calculado segundo DeSCHEPPER et al. (1989), que utilizaram a 

densidade urinária de 1.025 como fator de correção para o fluxo urinário de uma 

única amostra colhida de cada animal, por meio da seguinte fórmula: 

X= Y x 25 

Z 
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onde: X é a atividade de GGT urinária calculada; Y é a atividade da GGT urinária 

da amostra e Z corresponde aos últimos dois dígitos da densidade urinária da 

amostra. 

O cálcio sérico foi analisado pelo método colorimétrico, por reação com 

a púrpura de ftaleína, em um comprimento de onda de 570 nm. Os níveis de fósforo 

sérico foram obtidos por meio de método colorimétrico, por reação com o 

molibdênio, utilizando-se um comprimento de onda de 640 nm. 

O colesterol foi determinado por método enzimático, por reação com a 

aminoantipirina, em um comprimento de onda de 600 nm. 

As amostras de 10 mL de urina foram obtidas por cistocentese. A análise 

da urina foi realizada logo após a colheita e compreendeu exame físico, químico e 

microscópico. O exame físico avaliou volume, cor, aspecto e densidade. O exame 

químico consistiu na avaliação do pH, de proteína, glicose, cetonas, bilirrubina, 

hemácias, hemoglobina, urobilinogênio, nitrito e leucócitos empregando tiras 

reagentes (Biocolor, Bioeasy Diagnóstica Ltda, Belo Horizonte-MG). A densidade 

urinária foi determinada em refratômetro portátil. Após a centrifugação da urina, o 

sedimento urinário foi examinado após sua ressuspensão em uma gota do 

sobrenadante, disposto entre lâmina e lamínula e observado em microscopia óptica 

com objetiva de 40 vezes, antes do congelamento. O exame microscópico avaliou 

o sedimento quanto aos componentes: hemácias, leucócitos, cilindros, bactérias, 

leveduras, parasitos, cristais, filamentos de muco e artefatos. 

Para os testes bioquímicos na urina, as amostras foram centrifugadas, 

subdivididas em microtubos de polipropileno de 1,5 mL (Eppendorf®, Alemanha) e 

congeladas (-20º C) até o momento da realização dos exames, exceto a alíquota 

destinada à determinação da atividade urinária de GGT. 

Para realizar a interpretação estatística da sedimentoscopia, criou-se um 

índice representativo da gravidade da lesão renal observada no exame de urina de 

rotina. Foram utilizados valores atribuídos a cada componente do exame como está 

explicitado no Quadro 2. O valor final dado a cada cão foi o somatório de pontos de 

cada item avaliado. 
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QUADRO 2 - Escore de gravidade da lesão renal observada no exame de urina 
de rotina 

Urinálise Escore 

Proteína + 1 ponto para cada + 

Cilindros 

Hialinos + 1 ponto para cada + 

Granulosos finos + 2 pontos para cada + 

Granulosos grossos + 3 pontos para cada + 

Epitelial + 4 pontos para cada + 

Hematínico + 4 pontos para cada + 

Leucocítico + 4 pontos para cada + 

Cereos + 4 pontos para cada + 

Células 
Epitelial transicional + 1 ponto para cada + 

Renal + 2 pontos para cada + 

Leucócitos e hemácias 

1-5 1 ponto 

6-10 2 pontos 

11-20 3 pontos 

Acima de 20 4 pontos 

 

 

4.4.1 Relação proteína/creatinina urinária (PU/CU) 

 

A mensuração da PU/CU foi realizada somente nas amostras de urina que 

continham sedimento urinário inativo. 

Os valores obtidos nas mensurações de proteína e creatinina na urina foram 

aplicados na seguinte fórmula: 

        PU/CU = Proteína total (mg/dL) 

Creatinina (mg/dL) 

 

 

4.4.2 Excreção fracional de sódio e potássio 

 

A excreção fracional (EF) de sódio e potássio foi calculada para a 

avaliação da função tubular, a partir dos resultados obtidos na bioquímica sérica e 

urinária. A EF, fração de depuração urinária dos eletrólitos em relação à creatinina, 

foi calculada a partir da fórmula proposta por FLEMING et al. (1991), representada 

a seguir.  

EF (%) = EU x CrS x 100 

 ES  CrU   
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onde: E: eletrólito; Cr: creatinina; U: urinário; S: sérico. 

 

 

4.5 Ultrassonografia 

 

Para realização do exame ultrassonográfico os cães foram tricotomizados 

na região hipocôndrica abdominal, ventral aos músculos sublombares e caudal à 

última costela esquerda e aos dois últimos espaços intercostais direitos. Uma 

espessa camada de gel acústico foi aplicada na pele para facilitar o contato do 

transdutor com o sítio do exame. As imagens sonográficas em tempo real foram 

obtidas com o uso do equipamento de ultrassonografia (Mylab 320 Esaote®, 

Biosound Esaote Inc., Indianapolis, USA). Os planos de secção longitudinal e 

transversal foram utilizados para a mensuração das medidas lineares. 

Para a interpretação do tamanho renal (normal, aumentado ou diminuído) foi 

utilizada a descrição de BARR et al. (1990) que citou valores de normalidade 

conforme a variação do peso corpóreo (Quadro 3). 

 

QUADRO 3 - Parâmetros renais em 100 cães hígidos, de raças variadas 
e sem distinção sexual 

Peso corpóreo (kg) Comprimento (cm) Volume médio (mL) 

0 - 4 3,2 - 3,3 3,3 - 3,7 

5 - 9 3,2 - 5,2 6,6 - 18,0 

10 - 14 4,8 - 6,4 14,1 - 39,6 

15 - 19 5,0 - 6,7 19,0 - 40,1 

20 - 24 5,2 - 8,0 26,2 - 51,3 

25 - 29 5,3 - 7,8 25,2 - 64,0 

30 - 34 6,1 - 8,7 30,5 - 75,5 

35 - 39 6,6 - 9,3 44,4 - 102,1 

40 - 44 6,3 - 8,4 41,2 - 87,7 

45 - 49 7,6 - 9,1 58,2 - 98,6 

50 - 59 7,5 - 10,6 56,7 - 120,9 

60 - 69 8,3 - 9,8 80,0 - 124,9 

90 - 99 8,6 - 10,1 133,8 - 149,6 

Fonte: BARR et al. (1990) 
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4.6 Pressão arterial sistêmica 

 

Foram monitoradas as pressões arteriais sistólicas nas artérias da região 

do metacarpo através de esfigmomanômetro e aparelho de Doppler (Doppler 

Vascular Portátil Veterinário Modelo DV 610®, Medmega Indústria de Equipamentos 

Médicos Ltda, Franca, Brasil). Os manguitos utilizados tinham larguras de 

aproximadamente 30 a 40% da circunferência do membro no sítio de colocação 

dos mesmos. Para cada cão foram realizadas, no mínimo, três determinações e 

registradas as médias destas. A primeira determinação foi descartada. Foram 

considerados como hipertensos, cães com valores de pressão sistólica igual ou 

acima de 160 mmHg (FINCO, 2004). 

 

 

4.7 Análise estatística 

 

Após a tabulação dos dados foram avaliados os valores de média, 

desvio-padrão, coeficiente de variação, mediana e intervalo de confiança. Após 

esta avaliação, optou-se por aplicar os testes não-paramétricos para comparação 

das médias, pelo fato dos dados obtidos não apresentarem normalidade e 

homogeneidade. 

Para comparação entre os grupos foram utilizados o teste de Kruskal-

Wallis (p < 0,05) e o teste de correlação de Spearman de acordo com SAMPAIO 

(1998), exceto para a ultrassonografia que foi avaliada por análise descritiva. 

Adicionalmente foi realizado o cálculo da matriz de distâncias euclidianas entre os 

quatro grupos (C1, C2, C3 e IRC) e foi construído um dendrograma pelo método de 

agrupamento UPGMA. 

Todos os testes acima citados foram calculados por meio do programa 

computacional BIOESTAT 5.0 (AYRES et al., 2007). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A seleção dos animais do grupo controle foi criteriosa, procurando-se 

escolher apenas aqueles realmente sadios, preocupação fundamentada no fato de 

que muitas doenças podem acarretar uma série de alterações clínicas e 

laboratoriais, refletindo nos exames. Portanto, os animais do grupo controle que 

apresentaram enfermidades pré-existentes e doenças de origem renal foram 

excluídos do experimento. 

Quanto ao número de cães utilizados no estudo, a definição da amostra 

baseou-se na quantidade mínima de animais por grupo que permitiu a adequada 

comparação estatística. O grupo DRC compôs-se de 29 animais devido ao fato de 

quatro animais doentes terem vindo a óbito anteriormente à realização de todas as 

análises propostas. 

Em relação ao sexo, 65% dos cães eram fêmeas, enquanto os machos 

representaram 35% dos casos. A distribuição racial predominante de animais 

doentes renais crônicos, neste estudo, foi a raça Pit Bull (17%), seguida de outras 

raças como a Basset Hound, Poodle, Cocker Spaniel, Pastor Alemão, Boxer, 

Teckel, Pinscher, Shih-tzu, Yorkshire Terrier e Blue Heeler (3% cada). Os animais 

sem raça definida totalizaram 45%. 

Em relação à faixa etária dos animais doentes renais crônicos, 7% (n = 

2) tinham idade inferior a dois anos, 41% (n = 12) variaram entre dois e seis anos 

e onze meses, 31% (n = 9) entre sete e dez anos e 21% (n = 6) tinham idade 

superior a dez anos. A maior freqüência dos casos de DRC em cães com idade 

superior a sete anos foi relatada por NOTOMI et al. (2006). Segundo POLZIN 

(1995) a incidência da IRC aumenta com a idade. POMEROY et al. (2004) 

demonstrou em um estudo a correlação entre lesões renais de origem não-

infecciosa e idade, comprovando que importantes lesões renais como fibrose 

intersticial, cistos tubulares e glomeruloesclerose aumentam em freqüência e 

severidade em cães mais velhos. Neste estudo uma parcela significativa de animais 

(48%) apresentou a DRC antes dos sete anos, sugerindo a importância de 

diagnóstico mais cuidadoso em animais jovens. 

Os cães sobreviveram em média três meses após o primeiro 
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atendimento. Dos 29 animais doentes estudados, 22 vieram a óbito. A alta 

mortalidade deveu-se ao fato de que todos os cães que vieram a óbito, no momento 

do diagnóstico, encontravam-se em estágios avançados da doença (estágios III e 

IV). O estágio I incluiu 10% (n = 3) dos cães; o estágio II 10% (n = 3); o estágio III, 

42% (n = 12) e o estágio IV representou 38% (n = 11) dos animais. VADEN (2007) 

citou média de sobrevida de 594 dias para cães no estágio III da IRC, sendo o 

protocolo de tratamento instituído um fator importante no aumento da sobrevida dos 

animais. Entretanto, o sucesso no tratamento é menor nos estágios finais, onde as 

manifestações clínicas são exacerbadas e refratárias à terapia (WAKI et al., 2010). 

Os principais sintomas e sinais clínicos apresentados pelos animais 

doentes renais crônicos estão apresentados na Tabela 1. 

 

TABELA 1 - Frequência absoluta e relativa dos sintomas e sinais clínicos 
observados em cães (n = 29) com doença renal crônica, Goiânia, 
2011 

Sinais Clínicos 
Frequência 

Absoluta Relativa 

Poliúria/polidipsia 24/29 82,8% 

Emagrecimento 23/29 79,3% 

Êmese 23/29 79,3% 

Apatia 21/29 72,4% 

Disorexia 13/29 44,8% 

Desidratação 13/29 44,8% 

Anorexia 11/29 38,0% 

Alteração na cor e consistência das fezes 8/29 27,6% 

Sensibilidade abdominal 7/29 24,1% 

 

A presença de poliúria e polidipsia (PU/PD) foram relatadas em 82,8% 

dos casos. Segundo RUBIN (1997), a PU/PD estão entre as primeiras 

manifestações clínicas da insuficiência renal crônica em cães. Sua ocorrência se 

dá quando há perda de função de aproximadamente 66% dos néfrons (GRANT & 

FORRESTER, 2001). Além disso, foi observada uma relação entre a presença de 

PU/PD e a diminuição da densidade urinária. A perda de capacidade em concentrar 

urina e a presença de PU/PD ocorrem anteriormente a azotemia, cuja ocorrência 

se dá apenas quando 75% dos néfrons estão comprometidos (REINE & 

LANGSTON, 2010). 
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A desidratação, presente em 44,8% dos animais com IRC, ocorre como 

consequência da poliúria, êmese e diarréia. A desidratação intensa pode ocasionar 

a hipoperfusão dos rins agravando a função renal (DiBARTOLA, 1997). 

Complicações gastrointestinais incluindo náuseas, vômitos, disorexia, diarréia e 

sangramento gastrointestinal, estão entre os sinais mais frequentes da síndrome 

urêmica. Associam-se a esses sinais emagrecimento e anorexia, que são achados 

inespecíficos e podem preceder outros sinais de uremia (POLZIN, 2010). O 

emagrecimento, observado em 79,3% dos casos, é subseqüente à gastrenterite 

urêmica, redução na ingestão de nutrientes, transtornos metabólicos e catabólicos 

em decorrência da uremia, principalmente a acidose metabólica (POLZIN & 

OSBORNE, 1995). 

 

 

5.1 Avaliação da função e doença renal 

 

5.1.1 Perfil hematológico 

 

O perfil do eritrograma dos cães dos grupos C1, C2, C3 e DRC e a 

comparação entre os grupos estão apresentados na Tabela 2. Os valores médios 

de hemácia nos grupos C1, C2, C3 e DRC foram 5,51 x 1012/L, 5,97 x 1012/L, 6,61 

x 1012/L e 4,51 x 1012/L, respectivamente. Foi observada diferença estatística (p< 

0,05) entre os grupos C2 e DRC e C3 e DRC. 

Os valores de hemácia, hemoglobina, hematócrito e CHCM no grupo 

DRC estiveram abaixo dos valores de referência descritos para a espécie canina. 

Os valores de VCM e HCM mostraram-se dentro da faixa de normalidade, indicando 

anemia normocítica normocrômica. Segundo POLZIN (2010) cães e gatos com 

doença renal crônica geralmente têm anemia normocítica normocrômica não-

regenerativa, cuja gravidade é proporcional à diminuição da função renal. Outras 

causas da anemia na DRC incluem deficiência de ferro, deficiência de ácido fólico 

e vitamina B12 (ABENSUR, 2004). 

  



30 
 

TABELA 2 - Perfil do eritrograma dos cães dos grupos C1, C2, C3 e DRC, com 
valores de média, desvio-padrão (DP), mediana, coeficiente de 
variação (CV) e intervalo de confiança (IC), Goiânia, 2011  

Eritrograma Grupos n Média DP Mediana CV(%) IC (0,95) 

Hemácias C1 10 5,5ABC 1,1 5,4 19 4,7 – 6,3 

(106/μL) C2 40 5,9AB 1,0 6,0 16 5,7 – 6,3 

 C3 11 6,6A 1,5 6,4 23 5,6 – 7,6 

 DRC 29 4,5C 1,4 4,5 31 4,0 – 5,0 

Hemoglobina C1 10 12,19BC 2,7 12,0 22 10,8 – 13,6 

(g/dL) C2 40 13,23B 2,5 14,2 19 12,4 – 14,0 

 C3 11 16,03A 3,5 16,1 22 13,6 – 18,4 

 DRC 29 10,20C 4,2 10,8 41 8,6 – 11,8 

Hematócrito C1 10 36,4AB 7,4 35,3 20 31,2 – 41,7 

(%) C2 40 46,7A 46,0 40,6 99 32,0 – 61,5 

 C3 11 43,7A 11,3 44,6 26 36,1 – 51,3 

 DRC 29 30,9B 12,7 31,6 41 26,1 – 35,7 

VCM C1 10 66,2A 3,4 65,9 5 63,8 – 68,6 

(fL) C2 40 65,5A 6,6 66,9 10 63,4 – 67,6 

 C3 11 67,3A 2,8 67,6 4 65,5 – 69,2 

 DRC 29 68,4A 7,5 67,3 11 65,5 – 71,2 

HCM C1 10 19,7A 7,0 21,5 36 14,7 – 24,7 

(g/dL) C2 40 22,0A 1,7 22,3 8 21,7 – 22,8 

 C3 11 24,3C 1,9 24,8 8 23,0 – 25,6 

 DRC 29 21,2AB 2,3 21,7 11 20,3 – 22,0 

CHCM C1 10 29,9AC 10,5 33,65 35 22,4 – 37,4 

(%) C2 40 33,8A 2,2 33,90 7 33,1 – 34,5 

 C3 11 36,2B 2,6 36,00 7 34,4 – 37,9 

 DRC 29 31,3C 4,1 32,40 13 29,8 – 32,8 

Plaquetas C1 10 357,1A 122,6 378,0 34 269,4 – 444,8 

(103/μL) C2 40 263,5A 125,0 260,5 47 223,5 – 303,5 

 C3 11 306,9A 130,6 315,0 43 219,2 – 394,7 

 DRC 29 291,3A 187,3 245,0 64 220,1 – 362,5 

Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

 

A anemia observada nos cães com DRC deste estudo é uma 

complicação freqüentemente encontrada nos pacientes portadores de doença renal 

crônica como consequência de diversas causas, principalmente pela redução da 

síntese de eritropoetina (EPO). A síntese de EPO ocorre primariamente pela 

liberação do fator eritropoiético renal, também chamado de eritrogenina, pelas 
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células do aparelho justaglomerular no rim, sendo responsável pela ativação do 

eritropoietinogênio em EPO (KHURANA, 2009). Secundariamente a EPO é 

produzida por uma pequena fração no fígado pelas células de Kupffer e por outros 

macrófagos (FELDMAN et al., 2006). Acredita-se que no cão a única fonte de 

eritropoietina se dá pela liberação do fator eritropoiético renal. Em outras espécies 

e seres humanos a produção extra-renal de EPO ajuda a manter a eritropoiese em 

casos de anemia provocada por doença renal grave (SWENSON & REECE, 1996). 

A contagem de plaquetas estava dentro da faixa de normalidade em 

todos os grupos. A produção de plaquetas e dos fatores de coagulação é normal 

em pacientes com DRC, exceto nos casos de síndrome nefrótica (POLZIN & 

OSBORNE, 1995). 

O perfil do leucograma dos cães dos grupos C1, C2, C3 e DRC e a 

comparação entre os grupos estão apresentados na Tabela 3. Os valores de 

leucócitos estavam dentro da faixa de normalidade em todos os grupos e não 

diferiram estatisticamente (p>0,05). 

Os valores de bastonetes, segmentados, eosinófilos e linfócitos estavam 

dentro da faixa de normalidade em todos os grupos. Os neutrófilos segmentados 

do grupo DRC apresentaram valores maiores do que os outros grupos, diferindo 

dos grupos C1 e C2 (p<0,05). Os linfócitos e os eosinófilos também diferiram dos 

grupos C1 e C2 (p<0,05), porém apresentaram valores menores. Os monócitos dos 

grupos C3 e DRC estavam ligeiramente acima dos valores de normalidade, mas 

não tiveram diferença significativa em nenhum dos grupos (p>0,05). 

Apesar dos valores de neutrófilos segmentados, eosinófilos, linfócitos e 

monócitos dos cães do grupo DRC estarem dentro dos valores de referência, neste 

grupo foram observados os maiores valores de neutrófilos segmentados e 

monócitos e os menores valores de linfócitos e eosinófilos. Neutrofilia, linfopenia e 

monocitose foram descritas por NOTOMI et al. (2006) em estudo com cães com 

IRC e essas alterações foram atribuídas a desnutrição calórica-protéica e o 

estresse crônico resultante da contínua liberação de cortisol. 
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TABELA 3 - Perfil do leucograma dos cães dos grupos C1, C2, C3 e DRC, com 
valores de média, desvio-padrão (DP), mediana, coeficiente de 
variação (CV) e intervalo de confiança (IC), Goiânia, 2011 

Leucograma Grupos n Média DP Mediana CV(%) IC (0,95) 

Leucócitos  
Totais 

C1 10 8780,0A  2614,8 8200 30 6909,6 – 10650,4 

C2 40 9110,0A 3196,2 8350 35 8087,6 – 10132,4 

(103/μL) C3 11 8972,7A 4198,6 7700 47 6152,2 – 11793,2 

 DRC 29 11708,6A 7491,5 9500 64 8859,5 – 14557,6 

Bastonetes C1 10 36,2B 47,3 0 131 2,4 – 70,0 

(/μL) C2 40 175,2A 150,2 124 86 127,2 – 223,3 

 C3 11 96,6AB 51,5 96 53 62,0 – 131,3 

 DRC 29 121,7B 208,9 70 172 42,2 – 201,1 

Segmentados C1 10 4866,0A 1443,3 4396 30 3833,6 – 5898,4 

(/μL) C2 40 5535,0AB 2286,7 5373 41 4803,6 – 6266,4 

 C3 11 6257,1B 3271,4 5250 52 4059,4 – 8454,5 

 DRC 29 9077,6B 6392,5 8112 70 6646,4 – 11508,6 

Eosinófilos C1 10 311,7A 267,0 267 86 120,7 – 502,7 

(/μL) C2 40 393,3A 447,6 314 114 250,2 – 536,6 

 C3 11 286,91AB 331,0 81 115 64,6 – 509,3 

 DRC 29 144,0B 312,6 0 217 25,1 – 262,9 

Linfócitos C1 10 2955,1A 1754,2 2763 59 1700,3 – 4209,9 

(/μL) C2 40 2294,6A 1609,3 1852 70 1779,8 – 2809,4 

 C3 11 1512,54AB 827,04 1608 55 956,9 – 2068,1 

 DRC 29 1486,53B 1198,25 1309 81 1030,8 – 1942,2  

Monócitos C1 10 521,4A 317,7 447 61 294,1 – 748,7 

(/μL) C2 40 689,7A 556,9 510 81 511,6 – 867,9 

 C3 11 712,4A 576,5 432 81 325,1 – 1099,7 

  DRC 29 812,5A 920,8 574 113 462,3 – 1162,7 

Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

 

5.1.2 Fibrinogênio 

 

Os valores de fibrinogênio (Tabela 4) apresentaram-se dentro dos 

valores de referência para a espécie canina e não houve diferença estatística entre 

os grupos (p>0,05). 

Para cães, o valor de normalidade do fibrinogênio é compreendido entre 

100 e 500 mg/dL (SCHALM et al., 1970). O fibrinogênio é considerado uma proteína 

de fase aguda que se eleva nas primeiras horas após o início da inflamação, 
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entretanto, diferentemente dos bovinos e eqüinos, nos cães a hiperfibrinogemia de 

origem inflamatória persiste apenas 24 a 72 horas (VECINA, 2006). 

 

TABELA 4 - Parâmetros de fibrinogênio dos cães dos grupos C1, C2, C3 e DRC 
com valores de média, desvio-padrão (DP), mediana, coeficiente 
de variação (CV) e intervalo de confiança (IC), Goiânia, 2011 

  Grupos n Média DP Mediana CV(%) IC (0.95) 

Fibrinogênio C1 10 240,0 A 96,6 200 40 170,9 – 309,1 

(mg/dL) C2 40 255,0 A 161,6 200 63 203,3 – 306,7 

 C3 11 227,3 A 100,9 200 44 159,5 – 295,0 

  DRC 29 400,0 A 268,6 300 67 297,8 – 502,1 

Médias seguidas de letras iguais, dentro da mesma coluna, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p > 0,05). 

 

 

5.1.3 Perfil bioquímico sanguíneo 

 

A) Creatinina e uréia 

Os níveis médios de creatinina sérica nos grupos foram de 0,89 mg/dL 

(C1), 0,91 mg/dL (C2), 0,79 mg/dL (C3) e 5,36 mg/dL (DRC), sendo o grupo DRC 

significativamente maior que os demais (p<0,05), conforme descrito na Tabela 5. A 

creatinina sérica no grupo DRC variou entre 3,8 e 6,9, mg/dL valores superiores 

aos de referência para a espécie canina. A maioria dos cães estudados neste 

estudo pertenceram aos estágios mais avançados da DRC, assim como relatado 

por NOTOMI et al. (2006) e REGO (2006). 

Os estágios da DRC estabelecidos de acordo com as concentrações 

séricas de creatinina, conforme proposto pela IRIS, mostraram-se bons preditores 

da evolução da doença nos pacientes deste estudo. A depuração da creatinina é 

uma boa estimativa da TFG, e neste estudo se mostrou um bom marcador de 

diminuição da função renal. A avaliação da função glomerular é parte essencial na 

abordagem diagnóstica dos pacientes com suspeita de enfermidade renal, pois a 

TFG é diretamente relacionada à massa renal funcional (CHEW & DiBARTOLA, 

1992). A creatinina é excretada principalmente pelos rins por filtração glomerular, 

sendo a velocidade de excreção relativamente constante no estado de equilíbrio e 

a concentração da creatinina sérica varia inversamente com a TFG (BRAUN et al., 

2003). 
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TABELA 5 - Perfil bioquímico sanguíneo dos cães dos grupos C1, C2, C3 e DRC, 
com valores de média, desvio-padrão (DP), mediana, coeficiente de 
variação (CV) e intervalo de confiança (IC), Goiânia, 2011 

Bioquímica 
sérica 

Grupos n Média DP Mediana CV(%) IC (0,95) 

Creatinina 
(mg/dL) 

C1 10 0,89A 0,34 0,84 38 0,6 – 1,1 
C2 40 0,91A 0,18 0,92 20 0,8 – 1,0 

 C3 11 0,79A 0,25 0,90 31 0,6 – 1,0 
 DRC 29 5,36B 4,11 4,40 77 3,8 – 6,9 

Uréia C1 10 34,62A 7,80 35,60 22 29,0 – 40,2 
(mg/dL) C2 40 39,68A 15,33 35,75 39 34,8 – 44,6 
 C3 11 46,30A 15,02 40,50 32 36,2 – 56,4 
 DRC 29 206,68B 218,36 155,00 106 123,6 – 289,7 

Proteína total 
(g/dL) 

C1 10 6,01C 1,20 5,53 20 5,2 – 6,9 
C2 40 9,25A 1,72 8,92 19 8,6 – 9,7 

 C3 11 8,48AB 1,45 8,38 17 7,5 – 9,4 
 DRC 29 7,88B 1,97 7,21 25 7,1 – 8,6 

Albumina  C1 10 2,33AC 0,63 2,39 27 1,9 – 2,8 
(g/dL) C2 40 2,70BC 0,60 2,57 22 2,5 – 2,9 
 C3 11 2,97C 0,94 2,76 32 2,3 – 3,6 
 DRC 29 2,35A 1,06 2,13 45 1,9 – 2,7 

Globulina 
(g/dL) 

C1 10 3,70C 1,30 3,34 35 2,8 – 4,6 
C2 40 6,56A 1,92 6,37 29 6,0 – 7,2 

 C3 11 5,51AB 1,63 5,11 30 4,4 – 6,6 
 DRC 29 5,54B 1,92 5,05 35 4,8 – 6,3 

Colesterol 
(mg/dL) 

C1 10 154,80AB 65,99 131,01 43 107,6 – 202,0 
C2 40 156,70B 94,05 132,00 60 126,6 – 186,8 

 C3 11 232,34BC 172,28 168,00 74 116,6 – 348,1 
 DRC 29 227,05AC 118,91 210,00 52 181,8 – 272,3 

Cálcio C1 10 10,74A 2,11 10,15 20 9,2 – 12,2 
(mg/dL) C2 40 10,89A 1,93 10,65 18 10,3 – 11,5 
 C3 11 10,01A 0,87 10,02 9 9,4 – 10,6 
 DRC 29 12,96A 10,95 9,70 84 8,8 – 17,1 

Fósforo 
(mg/dL) 

C1 10 6,48A 2,85 6,55 44 4,5 – 8,5 
C2 40 4,09B 1,71 4,30 42 3,5 – 4,6 

 C3 11 3,78BC 1,40 3,80 37 2,8 – 4,7 
 DRC 29 10,94A 8,80 9,10 80 7,6 – 14,3 

Sódio  C1 10 137,90A 10,57 139,50 8 130,3 – 145,5 
(mEq/L) C2 40 129,85B 8,10 129,50 6 127,3 – 132,5 
 C3 11 135,10AB 16,34 137,00 12 124,1 – 146,1 
 DRC 29 139,10A 13,70 139,00 10 133,9 – 144,3 

Potássio 
(mEq/L) 

C1 10 4,42A 0,52 4,65 12 4,1 – 4,8 
C2 40 4,34A 0,51 4,30 12 4,1 – 4,5 

 C3 11 4,46A 0,95 4,20 21 3,8 – 5,1 
 DRC 29 5,03A 1,15 4,70 23 4,6 – 5,5 

 Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 
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Para CHEW & DiBARTOLA (1992) a concentração de creatinina pode 

ser influenciada pela idade, sexo e massa muscular; animais jovens apresentam 

concentrações mais baixas, enquanto indivíduos adultos, de massa muscular 

desenvolvida, tendem a apresentar concentrações séricas mais elevadas. Nos 

animais deste estudo os valores de creatinina não foram influenciados pela idade 

(Tabela 5). Segundo POLZIN (2010) é preciso considerar essas variações de 

creatinina no momento da interpretação dos resultados laboratoriais a fim de evitar 

uma classificação errônea. 

A creatinina é mais eficiente que a concentração plasmática de uréia 

para o diagnóstico de IRC. Estudos relataram altas ou baixas correlações entre as 

concentrações de creatinina e uréia plasmáticas (BRAUN et al, 2003). Neste 

estudo, houve uma alta correlação (r= 0,73; p= 0.0002) entre as concentrações de 

creatinina e uréia séricas no grupo IRC. 

Os níveis séricos de uréia no grupo IRC (Tabela 5) também excederam 

os valores de referência. As médias entre os grupos foram 34,62 mg/dL (C1), 39,68 

mg/dL (C2), 46,30 mg/dL (C3) e 206,68 mg/dL (DRC) sendo o estatisticamente 

superior aos demais (p<0,05). Segundo POLZIN et al. (2000), a uréia filtrada pode 

ser reabsorvida em até 40% e desta forma sua determinação deve ser utilizada em 

conjunto com a dosagem de creatinina, como feito neste estudo. Adicionalmente a 

uréia pode ter seus valores séricos alterados como resultado de muitos fatores não-

renais tais como inanição, febre, queimaduras e também no uso de medicamentos 

como glicocorticóides e azatioprina. Para WHELTON et al. (1998) essas alterações 

pré-renais são identificadas por meio da constatação da elevação exclusiva de 

uréia no plasma sem o concomitante aumento da creatinina plasmática. 

Os altos valores séricos de uréia e creatinina no grupo DRC indicam 

disfunção renal avançada, confirmada pelos sinais de síndrome urêmica presente 

na maioria dos pacientes com DRC, que apresentavam anorexia, vômitos e 

diarréia. Apesar da desidratação, presente em 44,8% dos animais, poder ocasionar 

o aumento dos níveis séricos de uréia e creatinina, os altos valores encontrados 

deveram-se à disfunção renal, confirmada pelos baixos índices de densidade 

urinária. Também é importante salientar que 79,3% (Tabela 1) dos pacientes do 

grupo IRC apresentaram emagrecimento, configurando estado de balanço negativo 

do nitrogênio, o que contribuiu para a elevação da uréia. 
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B) Proteína total, albumina e globulina 

Os maiores valores de proteína total foram observados nos grupos C2 e 

C3 (Tabela 5). 

Na avaliação dos cães saudáveis, os menores valores de proteína foram 

observados no grupo C1, composto pelos animais mais jovens, e foi o reflexo dos 

baixos valores de albumina. FELDMAN et al. (2006) afirmaram que o nível de 

proteína total é menor em animais mais jovens. A hipoproteinemia também pode 

ocorrer em deficiências de proteína dietética, podendo haver hipoproteinemia e 

hipoalbuminemia concomitantes em caso de inadequada ingestão calórica protéica. 

FERREIRA (2006) avaliando dietas com diferentes valores de proteína bruta (PB) 

encontrou valores menores de proteína e albumina em grupo de cães que ingeriram 

uma dieta com PB de 12% em comparação às outras com 22% e 32% de PB. Não 

foi possível estabelecer o histórico alimentar dos cães deste estudo, mas como uma 

parcela importante pertencia a um abrigo (AASPAN), não se pode descartar a 

possibilidade de má-nutrição calórico-protéica. 

Os valores médios de albumina estavam diminuídos no grupo DRC, 

sendo significativamente inferior aos valores dos grupos C2 e C3 (p<0,05). Pode-

se afirmar que no grupo DRC a hipoalbuminemia esteve associada à proteinúria, 

como citado por KANECO et al. (1997) que apontaram que baixos valores de 

albumina sérica podem estar associados com o excesso de perda de albumina 

pelos glomérulos. Além disso, os cães do grupo DRC apresentaram anorexia, outro 

fator que acarreta a hipoalbuminemia em decorrência da diminuição da ingestão de 

proteínas (KATAOKA, 2006). 

Os valores médios de globulina estavam elevados nos grupos C2, C3 e 

DRC. Foram identificadas diferenças significativas entre os grupos C1 e os demais 

e entre os grupos C2 e DRC. Em doenças crônicas e processos inflamatórios 

podem acarretar diminuição moderada de albumina devido ao aumento das 

proteínas de fase aguda (KANECO et al., 1997). WILLARD (2006) citou que a 

hipergamaglobulinemia em cães hipoalbuminêmicos pode causar uma 

concentração normal de proteína sérica total, o que ocorreu no grupo DRC. O 

discreto aumento das globulinas observado no grupo IRC corrobora os achados de 

JERGENS (1987) que citou a presença de hipergamaglobulinemia em 
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glomerulopatias com envolvimento imunológico. 

 

C) Colesterol, fósforo e cálcio 

Os valores médios de colesterol diferiram entre os grupos C2 e DRC. 

Todos os grupos apresentaram valores médios dentro da normalidade. 

A hipercolesterolemia tem sido relatada em cães com síndrome nefrótica 

(BUEMI et al., 2005). No presente estudo três cães do grupo DRC apresentaram 

hipercolesterolemia associada à proteinúria e hipoalbuminemia, sendo 

estabelecido o diagnóstico de síndrome nefrótica. Estudos iniciais sobre o assunto 

detectaram prevalência da síndrome nefrótica em cães com doença glomerular 

variando entre 6% e 15%. Estudos recentes em oito instituições veterinárias de 

ensino americanas detectaram a prevalência de 0,5 caso por ano em um período 

de 17 anos. Este fato deve-se à crescente conscientização sobre a necessidade de 

uma avaliação mais completa e precoce no diagnóstico e intervenção desses 

pacientes (KLOSTERMAN & PRESSLER, 2011). 

Os valores médios de fósforo dos grupos C1 e DRC foram superiores 

aos valores de referência (Tabela 5). Os grupos C1 e C2, C1 e C3, C2 e DRC, e 

C3 e DRC diferiram significativamente entre si (p<0,05). 

Os valores médios de fósforo estavam elevados no grupo C1 devido ao 

fato de animais jovens apresentarem maior absorção renal e maior mobilização 

óssea desse mineral em decorrência da alta taxa de desenvolvimento ósseo 

(HORST et al., 2004). Resultado semelhante foi encontrado por CARNEIRO (2006) 

em estudo avaliando o desempenho, metabolismo e desenvolvimento esquelético 

de cães filhotes, onde os valores de fósforo sérico decresceram com a idade. 

Os valores médios de fósforo do grupo DRC estavam elevados. Esses 

resultados mostraram que animais com IRC apresentam hiperfosfatemia em 

decorrência da diminuição da função renal e da TFG, com conseqüente diminuição 

da excreção renal desse mineral (WARE, 2006b). Resultados semelhantes foram 

descritos por LAZARETTI et al. (2006), NOTOMI et al. (2006) e MARTINÉZ & 

CARVALHO (2010) em estudos comparando cães com IRC e cães saudáveis. 

Inicialmente na IRC ocorre uma queda da reabsorção tubular renal de fósforo 

mantendo os níveis séricos normais e posteriormente, à medida que a TFG diminui, 

ocorre elevação nos níveis de paratormônio (PTH) (LAZARETTI et al., 2006). 
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Os valores médios de cálcio não diferiram entre os grupos (p>0,05), 

embora os valores médios de cálcio no grupo DRC estivessem discretamente 

elevados (Tabela 5). Esses resultados mostraram que os mecanismos 

homeostáticos foram eficientes na manutenção dos níveis séricos de cálcio próximo 

da normalidade na maioria dos animais do grupo DRC, inclusive naqueles em 

estágios avançados da doença. Resultados semelhantes foram descritos por 

MARTINÉZ & CARVALHO (2010) em estudo com cães com DRC e GIOVANINNI 

(2003) em estudo com gatos com DRC. Entretanto, quatro cães apresentaram os 

valores de cálcio acima da referência, indicando uma possível presença do 

hiperparatireiodismo terciário, resultado semelhante ao descrito por LAZARETTI et 

al. (2006) que atribuíram essas alterações à estimulação persistente da paratireóide 

que secreta PTH mesmo em presença da hipercalcemia, o que pode ocorrer em 

estágios avançados da IRC. 

 

D) Sódio e potássio 

Considerando os limites de normalidade preconizados por KANECO et 

al. (1997), os valores médios de sódio estavam diminuídos em todos os grupos 

(Tabela 5). Entretanto ficaram dentro do intervalo de normalidade considerando os 

achados de FERREIRA (2006), que relata valores de sódio entre 128,8 mEq/L a 

145,6 mEq/L em cães saudáveis alimentados com teores de 22% de proteína bruta. 

Os valores numericamente muito próximos entre os grupos indicaram que os 

mecanismos de regulação do sódio são mantidos até os estágios avançados da 

IRC, o que é corroborado por observação de CHEW & DIBARTOLA (1992). 

Os resultados deste estudo diferiram dos de MARTÍNEZ & CARVALHO 

(2010) que observaram hiponatremia em cães em estágios avançados da IRC. Para 

LANGSTON (2008) a concentração de sódio sérico pode estar normal, aumentada 

ou diminuída na insuficiência renal e para MARTÍNEZ & CARVALHO (2010) a perda 

da capacidade de manter o balanço de sódio na IRC ocorre quando a TFG cai para 

menos do que 10% do valor normal. 

Os valores médios de potássio (Tabela 5) não diferiram entre os grupos 

(p>0,05) e estavam dentro da normalidade. Similarmente aos achados aqui 

encontrados MARTÍNEZ & CARVALHO (2010) não encontraram diferenças 

significativas entre cães com IRC e cães sadios. Conforme os resultados descritos, 
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observou-se que mesmo em estágios avançados da IRC os mecanismos tubulares 

compensatórios conseguiram manter a homeostasia do potássio. Esses resultados 

diferiram de NOTOMI et al. (2006) que observaram hipercalemia na maioria dos 

cães que apresentavam IRC. 

A associação entre insuficiência renal poliúrica e hipocalemia é 

reconhecida em gatos. Entre 20% e 30% dos gatos com doença renal crônica têm 

hipocalemia. Múltiplos mecanismos podem contribuir para o desenvolvimento de 

hipocalemia, incluindo a perda renal excessiva associada à poliúria (LANGSTON, 

2008). Em contraste, a hipocalemia parece ser uma manifestação incomum em 

cães com IRC, exceto por complicações iatrogênicas, como por exemplo, 

fluidoterapia (PHILLIPS & POLZIN, 1998). Os resultados deste estudo confirmam a 

menor ocorrência da hipocalemia em cães com IRC. 

 

 

5.1.4 Perfil bioquímico urinário 

 

A) Relação PU/CU 

As médias da relação PU/CU nos grupos (Tabela 6) foram de 0,13 (C1), 

0,12 (C2), 0,18 (C3) e 1,53 (DRC), sendo o último significativamente maior que os 

demais (p<0,05). Este resultado demonstrou a magnitude da proteinúria 

apresentada pelo grupo DRC confirmando a presença de lesão renal. 

As médias apresentadas pelos cães do grupo controle estavam dentro 

da normalidade, corroborando os resultados de REGO (2006), que encontrou 

valores médios de relação PU/CU igual a 0,12 em cães sadios. Similarmente aos 

achados deste estudo, REGO (2006) encontrou valores médios de relação PU/CU 

igual a 3,5 no grupo de cães com IRC, valores superiores aos encontrados no grupo 

de cães sadios. 

Estudos mais recentes demonstraram que valores de relação PU/CU em 

cães sadios variam entre 0,2 e 0,3. Inicialmente era considerado como normal 

valores até 1,0; recentemente passou-se a considerar como normal valores 

menores que 0,5 para cães e 0,4 para gatos (GRAUER, 2007). Entre os cães 

pertencentes ao grupo DRC 67% apresentaram relação PU/CU acima de 0,5. 

CASTRO et al. (2009) demonstrou que a relação PU/CU em gatos variou no grupo 
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que apresentava doença renal crônica (DRC) e que 36,7% apresentavam relação 

PU/CU acima de 0,4.  

 

TABELA 6 - Parâmetros urinários e de excreção fracional de eletrólitos dos cães 
dos grupos C1, C2, C3 e DRC com valores de média, desvio-
padrão (DP), mediana, coeficiente de variação (CV) e intervalo de 
confiança (IC), Goiânia, 2011 

Parâmentros 
urinários 

Grupos n Média DP Mediana CV(%) IC (0,95) 

Relação PU/CU C1 10 0,13A 0,07 0,10 54 0,1 – 0,2 

 C2 40 0,12A 0,10 0,09 79 0,07 – 0,13 

 C3 11 0,18A 0,17 0,14 93 0,06 – 0,29 

 DRC 29 1,53B 1,75 0,86 114 0,86 – 2,19 

GGT (UI/L) C1 10 36,93A 12,63 38,28 34 27,9 – 45,96 

 C2 40 43,84A 44,38 32,71 101 29,6 – 58,0 

 C3 11 46,40A 45,87 28,98 99 15,59 – 77,21 

 DRC 29 80,49B 45,50 76,94 57 63,19 – 97,79 

Excreção fracional  
de sódio (%) 

C1 10 0,84A 1,04 0,47 125 0,1 – 1,58 

C2 40 0,89A 1,62 0,56 183 0,38 – 1,42 

 C3 11 0,44A 0,35 0,35 78 0,2 – 0,67 

 DRC 29 8,40B 10,21 6,46 121 4,52 – 12,3 

Excreção fracional 
de potássio (%) 

C1 10 11,35A 11,33 8,75 100 3,24 – 19,45 

C2 40 11,39A 12,63 10,06 111 7,36 – 15,44 

 C3 11 9,11A 5,56 8,75 61 5,37 – 12,84 

 DRC 29 103,34B 204,43 48,66 198 25,60 – 181,1 

pH C1 10 6,20A 0,89 6,00 14 5,6 – 6,8 

 C2 40 6,83B 1,06 6,50 16 6,5 – 7,1 

 C3 11 6,45AB 0,93 6,00 14 5,9 – 7,1 

 DRC 29 5,90A 0,57 6,00 10 5,7 – 6,1 

Densidade C1 10 1,041A 11,0 1,041 1 1,034 – 1,050 

 C2 40 1,041A 13,1 1,042 1 1,036 – 1,045 

 C3 11 1,039A 19,8 1,044 2 1,025 – 1,052 

 DRC 29 1,014B 7,3 1,013 1 1,011 – 1,016 

Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo teste 
de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

 

Embora não tenha sido encontrada uma correlação altamente positiva 

(r= 0,17) e significativa (p=0,45) entre relação PU/CU e creatinina sérica, uma 

parcela significativa (52,4%) dos cães que apresentavam relação PU/CU elevada 

tinham altas concentrações séricas de creatinina. Esses achados foram diferentes 
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dos observados por CASTRO et al. (2009), que encontraram correlação 

significativa entre proteinúria e concentração sérica de creatinina em gatos com 

DRC. KING et al. (2007) em estudo com gatos apresentando DRC e tratados com 

benazepril ou placebo, não relataram correlação significativa entre creatinina e 

relação PU/CU, porém consideraram estes como fatores independentes de risco 

para menor sobrevida de gatos com DRC. Diante dos resultados aqui observados, 

percebeu-se que a intensidade da proteinúria esteve relacionada ao decréscimo da 

função renal, conforme descrito por GRAUER (2007). 

 

 

B) GGT urinária 

As médias da atividade urinária da GGT (Tabela 6) nos grupos foram de 

36,93 UI/L (C1), 43,84 UI/L(C2), 46,40 UI/L (C3) e 80,49 UI/L (DRC). O grupo DRC 

apresentou valores significativamente superiores em relação aos demais grupos 

(p<0,05). 

Embora os valores médios de GGT estejam dentro do intervalo sugerido 

por DeSCHEPPER et al. (1989), que relataram valores entre 13 e 92 UI/L, o grupo 

DRC apresentou valores superiores às médias encontradas no grupo controle. Os 

resultados deste estudo demonstram a necessidade do estabelecimento de valores 

de referência mais adequados para a espécie canina. 

SANTIN et al. (2006), ao pesquisar a atividade da GGT urinária em cães 

sadios submetidos à terapia com anfotericina-B, fármaco causador de disfunção 

tubular proximal e distal, relataram que esta enzima não foi eficaz para o 

diagnóstico precoce de lesão renal em cães, encontrando valores que variaram de 

21,7 UI/L a 55,4 UI/L. HENNEMANN et al. (1997) encontraram valores superiores 

a 400 UI/L em cães com insuficiência renal aguda experimentalmente induzida por 

gentamicina, demonstrando que a GGT urinária foi um marcador precoce de lesões 

renais causadas pela gentamicina. MENEZES et al. (2010) relataram aumento da 

atividade da GGT urinária em cães tratados ou não com clorpromazina, em 

decorrência da lesão em células tubulares causada pelo processo de isquemia e 

reperfusão, apontando médias entre 83,86,52 UI/L e 115,62 UI/L nos momentos 

críticos da lesão renal e médias entre 27,52 UI/L e 38,12 UI/L para os períodos sem 

lesão renal. Esses valores de normalidade foram próximos aos observados nos 
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cães saudáveis deste estudo (36,93 UI/L a 46,40 UI/L), o que reforça a necessidade 

de revisão dos valores de normalidade para os cães. 

 

 

C) Excreção fracional de sódio e potássio 

As médias dos valores de excreção fracional de sódio foram 0,84% (C1), 

0,89% (C2), 0,44% (C3) e 8,40% (DRC). As médias dos valores de excreção 

fracional de potássio foram 11,35% (C1), 11,39% (C2), 9,11% (C3) e 103,34% 

(DRC). Os cães com DRC apresentaram valores significativamente superiores de 

excreção fracional de sódio e potássio (Tabela 6) em relação aos demais grupos 

(p<0,05). 

Os elevados valores de excreção fracional de sódio e potássio no grupo 

DRC indicam alteração da função tubular. Esses achados são justificados por 

FINCO (1997), ao afirmar que se há uma diminuição na TFG, o reflexo será o 

aumento na excreção fracional (EF). A excreção fracional de sódio e potássio no 

presente estudo comprovaram ser bons indicadores de gravidade da disfunção 

renal no grupo DRC, corroborando os resultados de BURANAKARL et al. (2007). 

Estes autores avaliaram a relação entre o grau de azotemia e pressão arterial, 

relação PU/CU e excreção fracional de eletrólitos. A maioria dos cães azotêmicos 

apresentou PU/CU >1.0, principalmente no grupo com valores de creatinina acima 

de 6 mg/dL. A excreção fracional de eletrólitos (Na+, K+, Cl- e Mg2+) foi elevada 

principalmente nos grupos com valores de creatinina entre 2,5 a 6,0 mg/dL e acima 

de 6,0 mg/dL, apresentando-se como um ótimo marcador de diminuição da função 

renal. 

O presente trabalho também obteve resultados similares a TOLEDO 

(2001) que estudou o perfil eletroforético de proteínas séricas e urinárias de cães 

sadios e portadores de IRC, constatando valores de EF de sódio inferiores a 1% 

nos animais normais (0,40% a 0,56%) e superiores a 7% nos animais doentes 

(7,24% a 7,79%), refletindo a diminuição da capacidade de conservação da água e 

de sódio, que se manifesta clinicamente pela poliúria (POLZIN & OSBORNE, 1995). 

 

 

5.1.5 Urinálise 
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A) Densidade 

A densidade urinária média nos diferentes grupos (Tabela 6) foi de 1,041 

(C1), 1,041 (C2), 1,039 (C3) e 1,014 (DRC). O grupo IRC apresentou densidade 

significativamente menor que os demais grupos (p<0,05). 

A densidade urinária permaneceu com valores dentro da faixa de 

normalidade citados pela literatura no grupo controle e variou entre 1,011 e 1,016 

no grupo DRC. De acordo com FINCO (1997), em geral, a densidade da urina na 

maioria das espécies animais oscila entre 1,015 e 1,045, podendo ocorrer valores 

de até 1,080, em situações de ajuste homeostático. A isostenúria, ou seja, urina 

com mesma concentração do filtrado glomerular e densidades variando entre 1.008 

a 1.012, foi observada em 28% dos cães do grupo DRC. Para KERR (2003) e 

REGO (2006), é uma alteração laboratorial freqüente em cães insuficientes renais 

crônicos e indica a incapacidade de concentração da urina pelos rins. Segundo 

McGROTTY (2008) esse achado pode ser uma das primeiras manifestações 

clínicas da DRC, principalmente em cães. NICHOLS (2001) citou como 

mecanismos envolvidos, o alto fluxo do fluido tubular nos néfrons remanescentes, 

que prejudica a manutenção da hipertonicidade do interstício medular; o aumento 

do fluxo sangüíneo medular na vasa reta em decorrência da ação do hormônio 

natriurético atrial e o comprometimento da resposta dos receptores ao hormônio 

antidiurético presente nos ductos coletores. 

 

 

 

 

B) pH 

Os valores médios de pH nos grupos (Tabela 6) foram de 6,20 (C1), 6,83 

(C2), 6,45 (C3) e 5,90 (DRC). O grupo C2 apresentou a maior média, diferindo dos 

grupos C1 e DRC (p<0,05). Os valores de pH estiveram dentro dos parâmetros de 

normalidade citados por HENDRIX (2002) que é 5,2 a 6,8. 

O grupo DRC apresentou os menores valores de pH, resultado 

semelhante ao descrito por NOTOMI et al. (2006). O menor pH observado no grupo 

DRC pode ter sido resultado do aumento da secreção de íons H+ (H+ e NH4
+) pelas 
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células tubulares proximais e distais em situações de diminuição do pH extracelular 

(intersticial e sanguíneo) e da diminuição da absorção de bicarbonato pelos túbulos 

proximais (STOCKHAM & SCOTT, 2011). 

 

 

C) Proteína 

A proteína nos grupos C1, C2 e C3 variou de traços a 1+. A urina de 

cães hígidos apresenta ocasionalmente traços ou no máximo 1+ de proteína 

(KERR, 2003). 

O índice de proteínúria urinária foi obtido utilizando o escore de 

gravidade da lesão renal observada no exame de urina de rotina. O grupo DRC 

apresentou proteinúria moderada que variou entre traços até 3+. O índice de 

proteinúria deste grupo foi significativamente superior (p<0,05) aos animais dos 

grupos C1, C2 e C3 (Figura 6). 

 

 

 

 

Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma linha, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

FIGURA 7 - Índice de proteinúria urinária obtido utilizando o escore de 
gravidade da lesão renal observada no exame de urina de 
rotina, nos grupos de cães saudáveis (C1, C2 e C3) e com 
doença renal (DRC) 
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Os achados no grupo DRC confirmaram lesão glomerular, que é uma 

das maiores causas de proteinúria em cães (REINE & LANGSTON, 2010). O 

aumento da excreção urinária de proteínas de alto peso molecular (>100.000 Da), 

e de albumina é indicativo de transtorno severo da permeabilidade seletiva 

glomerular, reabsorção tubular proximal diminuída, ou ambas (TOLEDO, 2001). 

 

 

D) Cilindros e células 

Foi observada em alguns animais a presença de cilindros hialinos e de 

cilindros epiteliais granulares finos e grossos (Tabela 7), porém não foi observada 

diferença significativa entre os grupos (p>0,05). Os cilindros hialinos são formados 

de mucoproteínas e proteínas (proteína de Tamm-Horsfall e albumina) e podem 

estar aumentados em doenças que cursam com proteinúria (REINE & LANGSTON, 

2010). Segundo DiBARTOLA (1997), os cilindros granulares grossos e finos 

representam a degeneração de células tubulares acompanhados por precipitação 

de proteínas plasmáticas filtradas, sendo sugestivos de doença renal glomerular ou 

tubular, corroborando os achados deste estudo. 

TABELA 7 – Valores médios dos pontos obtidos no escore de gravidade da 
lesão renal baseado no exame de urina nos animais saudáveis 
(grupos C1, C2, C3) e com doença renal (IRC), Goiânia, 2011 

Grupos n Cilindros Células Leucócitos Hemácias 

C1 10 1,40A 2,40AB 1,00A 1,10AB 

C2 40 2,15A 1,95A 1,10A 1,40AB 

C3 11 5,00A 3,45AB 1,09A 1,00A 

DRC 29 3,76A 4,17B 1,76A 1,79B 

Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

 

Em relação à celularidade foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos C1 e DRC e entre C2 e DRC (Tabela 7). As células renais, pélvicas 

e vesicais foram observadas em grande parte dos cães do grupo DRC. As células 

descamativas foram observadas em todos os grupos. De acordo com DIBARTOLA 

(1997), as células epiteliais podem ser encontradas no sedimento urinário, mas 

possuem pouco significado diagnóstico, sendo comuns em amostras coletadas por 
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jatos de urina ou por cateterismo. Já as células renais são pequenas células 

epiteliais oriundas dos túbulos renais e estão presentes em situações de lesão 

tubular  

 

E) Leucócitos e hemácias 

Em relação aos leucócitos (Tabela 7) não foi observada diferença 

significativa entre os grupos (p<0,05). Quanto às hemácias (Tabela 7) o grupo DRC 

diferiu do grupo C3 (p<0,05), apresentando maiores quantidades de células. 

Qualquer distúrbio que prejudique a superfície da mucosa ou a vasculatura do trato 

urogenital pode permitir o estravazamento dos glóbulos vermelhos para o espaço 

urinário ocasionando a hematúria. As doenças renais podem estar associadas à 

hematúria em cães e gatos, motivo pela qual possivelmente o grupo DRC tenha 

apresentado tal condição (FORRESTER, 2004). 

 

 

F) Escore de gravidade da doença renal 

 

O escore de gravidade da doença renal foi realizado para estabelecer a 

comparação entre os grupos quanto aos achados na sedimentoscopia e para 

verificar as alterações entre os grupos conforme a idade (Figura 8). 

Esses resultados demonstraram que cães que apresentam alterações 

sugestivas de doença renal na urinálise precisam também ser submetidos por 

testes de função renal. O escore de gravidade da doença renal aumentou com o 

decorrer da idade no grupo controle, de modo que os cães com idade superiores a 

sete anos aproximaram-se do grupo DRC, indicando que a idade é um fator 

relevante para o desenvolvimento da doença renal. 

Esses resultados mostraram a importância da inclusão da urinálise em 

exames de rotina. A avaliação de cães com idade superiores a sete anos deve ser 

realizada em intervalos de seis meses, a fim de identificar alterações discretas que 

ainda não são observadas nas determinações de creatinina e uréia. 
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FIGURA 8 - Média dos escores de gravidade da lesão renal 
estabelecida pelo somatório das alterações 
detectadas no exame de urina de rotina, 
Goiânia, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ultrassonografia 

 

A avaliação ultrassonográfica constou da determinação do tamanho 

renal, contorno, ecogenicidade, ecotextura e definição de limite córtico-medular, 

além da avaliação da bexiga quanto ao conteúdo e parede (Tabelas 8, 9 e 10). 

Comparando-se os resultados aqui obtidos com os relatados por 

NOTOMI et al. (2006), observou-se que as alterações do grupo DRC foram menos 

evidentes. Neste estudo o tamanho renal estava normal em 86,4% dos cães com 

DRC. NOTOMI et al. (2006) observaram que 53% dos cães com DRC 

apresentavam tamanho renal normal, enquanto 44% apresentavam diminuição. Em 

relação ao contorno renal do grupo DRC, este estudo observou que 31,8% e 45% 

dos rins direito e esquerdo apresentavam-se irregulares. NOTOMI et al. (2006) 

relataram contorno irregular em 67% e 69% dos rins de cães com DRC. O aumento 

na ecogenicidade renal do grupo DRC variou entre 36,4% e 45,5% para os rins 
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direito e esquerdo, respectivamente. NOTOMI et al. (2006) relataram 

hiperecogenicidade em 88% (rim direito) e 87% (rim esquerdo) dos cães com IRC. 
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TABELA 8 - Característica ultrassonográfica observada no parênquima renal 
direito e esquerdo dos cães do grupo controle (C1, C2 e C3), 
Goiânia, 2011 

Variáveis Característica 
Rim Direito Rim Esquerdo 

nº de animais (%) nº de animais (%) 

Tamanho Normal 53 (89,8%) 54 (91,5%) 
 Aumentado 1 (1,7%) 0 
 Diminuído 5 (8,6%) 5 (8,5%) 
    
Contorno Regular 59 (100%) 58 (98.3%) 
 Irregular 0 (0%) 1 (1,7%) 
    
Ecogenicidade Normal 58 (98,3%) 57 (96,6%) 
 Aumentado 1 (1,7%) 2 (3,4%) 
 Diminuído 0 (0%) 0 (0%) 
    
Ecotextura Normal 59 (100%) 59 (100%) 
 Alterada 0 (0%) 0 (0%) 
    
Definição de limite 
córtico-medular 

Presente 59 (100%) 59 (100%) 
Diminuído 0 (0%) 0 (0%) 

 Ausente 0 (0%) 0 (0%) 

 

TABELA 9 - Característica ultrassonográfica observada no parênquima renal 
direito e esquerdo dos cães do grupo DRC, Goiânia, 2011 

Variáveis Característica 
Rim Direito Rim Esquerdo 

nº de animais (%) nº de animais (%) 

Tamanho Normal 19 (86,4%) 19 (86,4%) 
 Aumentado 1 (4,5%) 2 (9,1%) 
 Diminuído 2 (9,1%) 1 (4,5%) 
    
Contorno Regular 15 (68,2%) 12 (54,5%) 
 Irregular 7 (31,8%) 10 (45,5%) 
    
Ecogenicidade Normal 14 (63,6%) 12 (54,5%) 
 Aumentado 8 (36,4%) 10 (45,5%) 
 Diminuído 0 (0%) 0 (0%) 
    
Ecotextura Normal 22 (100%) 20 (90,9%) 
 Alterada 0 (0%) 2 (9,1%) 
    
Definição de 
limite córtico-
medular 

Presente 6 (27.3%) 8 (36,4%) 

Diminuído 12 (54,5%) 10 (45,4%) 
 Ausente 4 (18,2%) 4 (18,2%) 

  



50 
 

 
TABELA 10 - Característica ultrassonográfica observada na vesícula urinária dos 

cães do grupo controle (C1, C2 e C3) e do grupo DRC, Goiânia, 
2011 

Variáveis Característica 
Grupo Controle Grupo DRC 

nº de animais (%) nº de animais (%) 

Conteúdo Normal 52 (88,1%) 16 (72,7%) 

 Alterado 7 (11,9%) 6 (27,3%) 

    

Parede Normal 59 (100%) 20 (90,9%) 

 Alterada 0 (0%) 2 (9,1%) 

 

 

 

A diminuição da definição do limite córtico-medular no grupo DRC foi a 

alteração mais evidente, onde 45,4% e 54,5% dos rins esquerdo e direito 

respectivamente, estavam alterados. Similarmente aos achados aqui encontrados, 

NOTOMI et al. (2006) descreveram esta alteração em 51% (rim direito) e 54% (rim 

esquerdo) dos cães com IRC. 

A hiperecogenicidade renal com perda de definição do limite córtico-

medular aqui descrita, também é relatada em doenças renais em estágios 

avançados. Os rins são caracterizados por dimensões diminuídas, contornos 

irregulares e difusamente ecogênicos com difícil visibilização da junção córtico-

medular e da arquitetura interna renal (NYLAND et al., 2002). Em alguns cães do 

grupo DRC essas alterações foram bem evidentes (Figura 9). 
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FIGURA 9 - Imagens ultrassonográficas dos rins de cães do grupo DRC: corte 
sagital do rim direito onde se observa a córtex hiperecogênica 
e alteração na arquitetura renal (A); corte transversal do rim 
esquerdo onde se observa a hiperecogenicidade renal 
comparada ao baço (B); corte sagital do rim direito onde nota-
se o contorno renal irregular (C) e corte sagital do rim esquerdo 
onde se observa a perda de definição do limite córtico-medular 
(D) 

 

 

5.3 Pressão sanguínea 

 

Os valores médios de pressão arterial sistólica (PAS) entre os grupos 

foram 117,5 mmHg (C1), 140,9 mmHg (C2), 155,9 mmHg (C3) e 157,9 mmHg 

(DRC) (Tabela 11). Houve diferenças significativas entre o grupo DRC e os grupos 

C1 e C2 (p<0,05). Nenhum dos grupos apresentou valores médios acima ≥160 

mmHg, valor de referência citado por FINCO (2004) como hipertensão arterial. 

Entretanto 44,8% dos cães (n = 13) do grupo DRC apresentavam PAS ≥160 mmHg, 

caracterizando o quadro de hipertensão. 

A B 

C D 
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TABELA 11 - Parâmetros de pressão arterial sistólica dos cães dos grupos C1, 
C2, C3 e DRC com valores de média, desvio-padrão (DP), 
mediana, coeficiente de variação (CV) e intervalo de confiança 
(IC), Goiânia, 2011 

  Grupos n Média DP Mediana CV(%) IC (0.95) 

Pressão arterial C1 10 117,50 A 13,62 120 12 107,8 – 127,2 

(mmHg) C2 40 140,93 B 32,33 134 23 130,5 – 151,2 

 C3 11 155,91 BC 28,64 160 18 136,7 – 175,1 

 DRC 29 157,90 C 36,23 154 23 144,1 – 171,7 

Médias seguidas de letras diferentes, dentro da mesma coluna, diferem estatisticamente pelo 
teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05). 

 

No grupo controle observou-se diferença significativa entre os grupos C1 

e C2, e C1 e C3 (p<0,05) com elevação dos valores médios à medida que 

aumentava a faixa etária. Vários estudos têm relatado valores normais de pressão 

sanguínea em cães e gatos, mas esses valores estão sujeitos a pequenas 

variações de acordo com a população estudada, técnicas de mensuração e 

manuseio dos animais. Estudos comprovaram que o aumento dos valores de 

pressão arterial está diretamente relacionado com o aumento da idade (BROWN et 

al., 2007). Corroborando os achados encontrados neste estudo, BODEY & 

MICHELL (1996) observaram aumento na pressão arterial de 1 a 3 mmHg /ano 

durante o envelhecimento em cães. 

REGO (2006) classificou como hipertensos cães com valores de pressão 

sanguínea sistólica acima de 180 mmHg e observou hipertensão em 60% dos cães 

com IRC. POLZIN et al. (2005) estabeleceu o valor de 150 mmHg como valor de 

corte de pressão arterial, se comprovadas evidências extra-renais de lesão 

hipertensiva; e a faixa de 150 a 180 mmHg como hipertensão limítrofe, mesmo sem 

complicações extra-renais. Valores de pressão arterial sistólica acima de 150 a 160 

mmHg apresentam risco para o desenvolvimento de lesões de órgãos-alvo, tais 

como olhos, rins, coração e cérebro (BROWN et al., 2007). 

Valores bem inferiores aos aqui observados foram descritos por 

BURANAKARL et al. (2007), que consideraram como hipertensão arterial valores 

de pressão arterial média acima de 120 mmHg, sendo detectados como 

hipertensos apenas 20% dos cães azotêmicos. 

Neste estudo a hipertensão estava relacionada à DRC, que foi apontada 

por BROWN et al. (2007) como uma das principais causas de hipertensão 
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secundária em cães e gatos. Segundo POLZIN (2010) fatores que provavelmente 

aumentam a taxa de progressão da insuficiência renal em cães e gatos incluem 

hipertensão arterial não controlada, proteinúria e hiperparatireoidismo. 

 

 

5.4 Matriz de distâncias euclidianas 

 

A matriz de distâncias euclidianas foi utilizada para determinar a 

similaridade entre os grupos, considerando os dados laboratoriais. Os 

agrupamentos presentes foram obtidos por meio de um algoritmo de clustering 

UPGMA (agrupamento hierárquico). Este algoritmo faz o agrupamento dos 

indivíduos com características similares e representa os clusters na forma de um 

dendograma (BUSSAB et al., 1990). 

Processados os dados da matriz de similaridade entre os grupos 

observados, estes foram submetidos primeiramente ao algoritmo de cluster 

UPGMA que deu origem ao dendograma. 

No que tange à similaridade, o grupo C2 esteve mais próximo ao grupo 

C1, e posteriormente ao grupo C3. O grupo DRC esteve mais próximo da 

similaridade ao grupo C3 do que aos demais (Figura 10). 

 

 

FIGURA 10 - Dendograma UPGMA de similaridade 
entre grupos, utilizando a distância 
euclidiana padronizada 
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Esses resultados comprovaram que animais com idades superiores a 

sete anos apresentam maior possibilidade de desenvolvimento de doença renal do 

que animais jovens. A prevalência da doença renal crônica aumenta com a idade, 

e na maioria das vezes as lesões são irreversíveis e progressivas (GRAUER, 

2005b). BORGES & NUNES (1998) afirmaram que 50% dos animais acima de oito 

anos apresentam lesões renais e destes, 40% evoluem para a IRC. Para GRAUER 

(2005b) a detecção precoce da doença renal crônica anteriormente à instalação da 

azotemia e da insuficiência renal permite o adequado tratamento e retardo da 

progressão da doença. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os sinais clínicos de maior ocorrência em cães com DRC são 

poliúria/polidipsia, êmese, emagrecimento e apatia.  

As alterações laboratoriais mais relevantes em cães com DRC são 

anemia normocítica normocrômica, elevação sérica de creatinina, uréia e fósforo; 

redução de albumina; aumento da relação PU/CU; da GGT urinária e das excreções 

de sódio e potássio e diminuição da densidade urinária. Estes resultados 

demonstraram a importância da avaliação de marcadores laboratoriais que 

detectam precocemente a diminuição da função renal. No presente estudo, a 

avaliação da relação proteína urinária/creatinina urinária, da atividade da GGT 

urinária, da excreção fracional de sódio e de potássio e a aferição da pressão 

arterial sistêmica apresentaram-se marcadores precoces da diminuição da função 

renal. 

Cães com idade superior a sete anos possuem maiores chances de 

apresentarem doença renal do que animais jovens. Portanto, o acompanhamento 

clínico e laboratorial de cães de meia idade é a principal medida profilática para 

retardar a instalação da doença renal, aumentando a expectativa de vida desses 

animais. 
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ANEXO 1 

 
 

Ficha de anamnese e exame clínico 
 
 
 
Identificação do proprietário 
 
Nome do proprietário:______________________________________________ 
Endereço:_______________________________________________________ 
Cidade:_________________________________________________________ 
Telefone:________________________________________________________ 
 
Identificação do animal 
 
Nome: ________________________________________ 
Sexo: _________________________________________ 
Idade: _________________________________________ 
Raça: _________________________________________ 
Porte: _________________________________________ 
Peso: _________________________________________ 
 
Aspectos gerais 
 
Qual o motivo da consulta? 
_______________________________________________________________ 
 
Qual a queixa principal? 
_______________________________________________________________ 
 
O animal passa por algum tipo de tratamento? 
_______________________________________________________________ 
 
O animal apresentou algum tipo de doença nos dois últimos anos? 
_______________________________________________________________ 
 
O animal apresenta alterações de comportamento? 
_______________________________________________________________ 
 
O animal aumentou a ingestão de água? 
_______________________________________________________________ 
 
O animal alimenta-se normalmente? Qual o tipo de alimentação? 
_______________________________________________________________ 
 
Houve alteração na freqüência de micção? 
_______________________________________________________________ 
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Houve alteração no volume de urina produzido? 
_______________________________________________________________ 
 
O animal sente dor ao urinar? 
_______________________________________________________________ 
 
Qual a coloração da urina? 
_______________________________________________________________ 
 
Exame físico 
 
Pele e pêlos:_____________________________________________________ 
 
Turgor cutâneo:___________________________________________________ 
 
Linfonodos: 
 
Sub-mandibulares:________________________________________________ 
 
Pré-escapulares:__________________________________________________ 
 
Poplíteos:________________________________________________________ 
 
Mucosas:________________________________________________________ 
 
TPC:____________________________________________________________ 
 
Cavidade oral:_____________________________________________________ 
 
Olhos:___________________________________________________________ 
 
Frequência respiratória:_____________________________________________ 
 
Tipo de movimento respiratório:_______________________________________ 
 
Auscultação pulmonar:______________________________________________ 
 
Frequência cardíaca:_______________________________________________ 
 
Auscultação cardíaca:______________________________________________ 
 
Pulso:___________________________________________________________ 
 
Palpação abdominal:_______________________________________________ 
 
Palpação renal:___________________________________________________ 
 
Temperatura:____________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

Parâmetros de referência das variáveis hematológicas em cães sadios 

Variáveis Unidade Caninos 

Hematócrito % 37‐55 

Eritrócitos 106/μL 5,5‐8,5 

Hemoglobina g/dL 12‐18 

VCM fL 60‐77 

HCM g/dL 19,5-24,5 

CHCM % 32‐36 

Reticulócitos % 0‐1,5 

Plaquetas 103/μL 170‐500 

Leucócitos 103/μL 6‐17 

Bastonetes Relativo % 0‐3 

Absoluto /μL 0‐300 

Segmentados 
 

Relativo % 60 - 77 

Absoluto /μL 3000 - 11500 

Linfócitos Relativo % 12‐30 

Absoluto /μL 1000 - 4800 

Monócitos 
 

Relativo % 3‐10 

Absoluto /μL 150 - 1350 

Eosinófilos 
 

Relativo % 2‐10 

Absoluto /μL 100 - 1250 

Basófilos 
 

Relativo % Raros 

Absoluto /μL Raros 

Fonte: JAIN (1993) 
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ANEXO 3 

 

Parâmetros de referência do perfil bioquímico sanguíneo em cães sadios 

Variáveis Valores de referência 

Proteínas totais (g/dl) 5,8– 7,1 

Albumina (g/dl) 2,6 – 3,3 

Globulina (g/dl) 2,7 – 4,4 

Creatinina (mg/dL) 0,5 – 1,5 

Uréia (mg/dL) 20 – 60 

Cálcio (mg/dL) 9 – 11,3 

Fósforo (mg/dL) 2,6 – 6,2 

Colesterol (mg/dl) 135 - 270 

Sódio (mEq/L) 128,8- 145,6* 

Potássio (mEq/L) 4,37 – 5,65 

Fonte: KANECO et al. (1997); *FERREIRA, 2006 
 


