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RESUMO 

Níveis anormais de proteína na urina podem ocorrer em diversas situações. A proteinúria renal 

persistente é o principal sinal de glomerulonefrite e se estiver associada à azotemia e à 

densidade urinária baixa, é indicador de doença renal crônica estando relacionada com uma 

menor sobrevida dos animais. A glomerulonefrite tem diversas causas possíveis que vão desde 

problemas endócrinos e neoplásicos até doenças infecciosas e causas idiopáticas, e a 

descoberta da doença de base é indispensável para a interrupção da evolução da doença. Um 

diagnóstico adequado envolve basicamente testes de fita para triagem, relação proteína 

creatinina urinária, determinação de ureia e creatinina séricas. Outros métodos diagnósticos 

como a avaliação da densidade urinária e aferição da pressão arterial sistêmicas são 

necessários para uma melhor avaliação. Para tratamento da proteinúria, os inibidores da ECA 

são os mais indicados podendo ser associados a amlodipina que é mais utilizada para o 

controle da pressão arterial. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a proteinúria em 

gatos clinicamente saudáveis da cidade de Ourinhos-SP, utilizando 55 gatos. Há forte 

dependência dos resultados dos testes de fita com a relação proteína:creatinina urinária (UPC) 

e nenhuma correlação desta com a ureia e creatinina sérias.Foi concluído que exames de 

rotina são essenciais para um diagnóstico precoce, minimizando a evolução da doença. 

Palavras-chave: Proteinúria, gatos, rins, azotemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Abnormal protein levels in the urine can occur in many situations. The persistent renal 

proteinuria is the main signal of primary glomerulonephritis, and if it is associated with azotemia 

and low urine specific gravity, it is a chronic kidney disease´s indicator, related to a lower 

survival of the animals. Glomerulonephritis has many possible causes, ranging from endocrine 

and neoplastic problems to infectious diseases and idiopathic causes, and the discovery of the 

underlying disease is essential to stopping the progression of the disease. A proper diagnosis 

basically involves urine dipstick tests for screening, urine protein:creatinine ratio, and 

determination of serum urea and creatinine, among others. Other diagnostic methods as 

evaluating the urinary density and measurement of systemic blood pressure are needed for 

better evaluation. For treatment of proteinuria, ACE inhibitors are the most suitable and may be 

associated with amlodipine which is most commonly used to control high blood pressure. This 

study aimed to evaluate proteinuria in clinically healthy cats in the city of Ourinhos-SP, 

evaluating 55 cats. There is a strong dependence of the results of the urine dipstick test with the 

urinary protein:creatinine (UPC) ratio, and no correlation with serum urea and creatinine. It was 

concluded that routine screening is essential for early diagnosis and minimize disease 

progression. 

Keywords: Proteinuria, cats, kidneys, azotemia 
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PARTE I 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

O estágio curricular obrigatório foi realizado no Hospital Veterinário da 

Universidade Anhembi Morumbi, na cidade de São Paulo, nos meses de 

agosto e novembro, na Clínica Veterinária Dalila Groke, na cidade de São 

Paulo, no mês de setembro e no Hospital Veterinário das Faculdades 

Integradas de Ourinhos, na cidade de Ourinhos, no mês de outubro, sendo 

todos os estágios realizados na área de clínica médica de pequenos animais. 

O Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi, apresenta 

alta casuística, conta com um ambiente bem estruturado, atendimento em 

clínica geral e por especialistas e equipamentos para a realização de variados 

exames. Lá, atuei no atendimento de cães e gatos em geral e também em 

serviços técnicos como coleta de sangue. 

A Clínica Veterinária Dalila Groke, de propriedade do médico veterinário 

Alir de Biaggi Filho, especialista em felinos, conta com atendimento médico e 

cirúrgico de cães e gatos. Aos estagiários é permitido apenas a observação de 

consultas e cirurgias e o auxílio na contenção dos animais. 

O Hospital Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos é um 

ambiente com boa estrutura contando com laboratório de análises clínicas, 

departamento de diagnóstico por imagem, internação, centro cirúrgico de 

pequenos e grandes animais, farmácia, além de ambulatórios para atendimento 

clínico. Participei no auxílio ao atendimento de cães e gatos e nos cuidados 

aos animais na internação. 
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PARTE II 
1. INTRODUÇÃO 

A urina produzida por um rim saudável contém pouca proteína, uma vez 

que estas moléculas são em grande parte retidas nos glomérulos devido ao 

seu tamanho e/ou carga. Pequenas proteínas ou aminoácidos passam através 

do glomérulo normal sendo principalmente reabsorvidas pelos túbulos renais, 

ou degradadas pelas células epiteliais tubulares (SPARKES; MARDELL, 2006). 

O glomérulo consiste em um emaranhado de capilares cuja função é 

fazer a filtração do fluído plasmático. O ultrafiltrado do plasma é forçado 

através dos glomérulos à medida que o sangue é bombeado para o rim pelo 

coração. O endotélio vascular é fenestrado, o que permite que seja permeável 

à água e cristaloides em comparação aos capilares sistêmicos. A membrana 

basal glomerular promove a seletividade do tamanho e carga das moléculas do 

filtrado. Os podócitos (células epiteliais viscerais), que revestem a barreira de 

filtração dos glomérulos, são fagocíticos e podem englobar macromoléculas 

retidas na barreira de filtração. O aparelho justaglomerular está localizado no 

polo vascular e tem em sua composição grânulos de renina elétron-densos que 

atuam na retroalimentação túbuloglomerular. Portanto, qualquer tipo de lesão 

nessa estrutura complexa pode culminar no extravasamento de proteínas na 

urina (CHEW; DiBARTOLA; SCHENK, 2011). 

Proteinúria é a detecção de uma quantidade anormal ou excessiva de 

proteína na urina. Observa-se que o aumento da proteinúria está associada à 

rápida progressão da doença renal e que intervenções para reduzir a 

proteinúria são também medidas renoprotetoras (LEES et al., 2005). 

A gravidade da proteinúria correlaciona-se com a probabilidade da 

progressão da doença, crise urêmica, e eventual morte. Estas associações 

entre proteinúria e mau prognóstico não se limitam a doenças glomerulares. 

Cães com doença renal crônica (DRC) e aumento da perda de proteína na 

urina têm resultados significativamente piores do que cães sem proteinúria, 

mesmo quando a doença subjacente parece ser de origem tubulointersticial. As 

razões para a associação entre proteinúria e progressão da doença são 

desconhecidas, mas provavelmente multifatoriais. A proteína é diretamente 

tóxica para os túbulos renais, e contribui para o eventual desenvolvimento de 
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insuficiência renal em animais com a doença glomerular (DG) (PRESSLER, 

2006a). 

Descobertas recentes têm sugerido que o vazamento de proteína renal 

não é apenas um marcador de gravidade da doença renal, mas também 

poderia ser uma causa da lesão renal em potencial (BROWN, 2005). 

A proteinúria requer investigação de três elementos-chave (localização, 

persistência e magnitude), e muitas vezes é a identificação de proteinúria renal 

persistente que leva a uma suspeita de doença glomerular, entretanto a 

proteinúria renal persistente nem sempre é um marcador de DG, podendo ser 

causada por lesões tubulares (LITTMAN et al., 2013). 

A proteinúria tem inúmeras causas possíveis (LEES et al., 2005). Pode 

ser causada por condições fisiológicas ou patológicas. Quando causada por 

fatores fisiológicos muitas vezes é transitória e diminui quando a causa 

subjacente é corrigida. Exercício vigoroso, convulsões, febre, exposição ao 

calor ou frio extremos, e estresse são exemplos de condições que podem 

causar proteinúria fisiológica. Já as proteinúrias patológicas podem ser de 

origem renal ou não renal. Proteinúrias não renais frequentemente ocorrem em 

associação com inflamação do trato urinário inferior ou hemorragia (também 

referido como proteinúria pós-renal). Por outro lado, a proteinúria renal 

frequentemente é causada por aumento da filtração glomerular de proteínas 

plasmáticas associadas à hipertensão  intraglomerular ou à presença de 

complexos imunes, danos estruturais, ou inflamação nos capilares 

glomerulares e também pode também ser ocasionada pela diminuição da 

reabsorção de plasma filtrado devido a doença tubulointersticial (GRAUER, 

2012). Já a proteinúria de origem pré-renal é causada pela presença de 

proteínas plasmáticas que são filtradas por meio de glomérulos normais, com 

permeabilidade normal a macromoléculas (permeabilidade seletiva). Estas 

podem ser proteínas normais (por exemplo, hemoglobina) ou anormais, tais 

como proteínas de cadeias leves de imunoglobulina (BROWN, 2005). 

Há diversos testes para a avaliação da proteinúria. As fitas para urinálise 

são baratas e de fácil uso, porém possuem baixa especificidade.  O Teste 

turbidometrico de Ácido Sulfasalicilico (SSA) usa o principio de precipitação das 

proteínas na urina. Imunoensaio espécie-específico para albumina urinária 
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possui alta sensíbilidade e especificidade, pois detectam apenas albumina 

(LEES, 2006a).  

Tanto a proteína total quanto a albumina na urina são marcadores 

atualmente utilizados, refletindo o aumento da carga de proteína escapando 

através do glomérulo e ultrapassando a capacidade das células tubulares para 

reabsorver proteína. Proteínas de baixo peso molecular podem ser usadas 

como marcadores mais específicos de disfunção tubular ou de dano tubular 

(ELLIOTT, 2009). 

Testes recentes desenvolvidos para a identificação de proteinúria em 

gatos são a relação proteína/creatinina urinária e testes de albuminúria 

específicos para felinos (BROWN, 2011). O teste de eleição para quantificar a 

concentração de proteína na urina em animais com suspeita de doença 

glomerular é a relação proteína/creatinina urinária (UPC) (CORTADELLAS, 

2009a), sendo descrita como um dos testes mais utilizados (DUFFY; SPECHT; 

HILL, 2015). 

O primeiro passo no diagnóstico e tratamento de proteinúria é 

determinar se o aumento de proteína é de origem pré-renal, renal ou pós-

renal. Causas pré-renais ou pós-renais não necessitam de intervenção 

específica na maioria dos casos. Se a proteinúria de origem renal é 

diagnosticada, a terapia é dirigida contra doenças infecciosas ou inflamatórias 

específicas que possam estar causando a disfunção renal. O tratamento de 

doenças subjacentes pode prevenir, reduzir ou reverter a doença renal, ao 

passo que se estas condições passarem desapercebidas, provavelmente 

haverá progressão para insuficiência renal ou síndrome nefrótica, mesmo se a 

terapia generalizada para proteinúria for começada (PRESSLER, 2006a). 

Para que hajam alterações perceptíveis, tanto clinicamente quanto nos 

exames laboratoriais de rotina (mensuração sérica de ureia e creatinina), 

estima-se que pelo menos dois terços dos néfrons estejam danificados, devido 

a extensa capacidade de reserva dos rins (SMITH; GOLDSTEIN, 2011). Devido 

a isso, os gatos podem se demonstrar aparentemente saudáveis por longos 

períodos com apenas uma pequena fração do tecido renal inicial (estimativa de 

10%), o que torna possível que uma doença renal permaneça latente por 

muitos meses ou até mesmo anos (BROWN, 2011). 
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Azotemia é o aumento sanguíneo de compostos nitrogenados não 

proteicos como a ureia e a creatinina. Assim como a proteinúria, a azotemia 

pode acorrer por causas renais, pré-renais ou pós-renais. Suas manifestações 

clínicas (letargia, perda de peso, diminuição do apetite e êmese) muitas vezes 

acompanhadas de outras complicações (úlceras orais, necrose de ponta de 

língua, palidez de mucosas), associadas à perda crítica de néfrons funcionais 

representam a uremia. Os valores normais para ureia nitrogenada sanguínea 

(BUN) são de 8-25 mg/dL para cães e 15-35 mg/dL para gatos. Para a 

creatinina (Cr) sérica, os níveis normais são de 0,3-1,3 mg/dL para cães 

(CHEW; DiBARTOLA; SCHENCK, 2011) e <1,6 mg/dL para gatos (BROWN, 

2011). Enquanto que segundo Lopes, Biondo e Santos (2007), os valores de 

referência para ureia são de 21,4-59,2 mg/dL para cães e 42,8-64,2 mg/dL para 

gatos. 

O objetivo desse trabalho foi verificar a eficácia dos exames laboratoriais 

para a detecção de proteinúria e/ou azotemia, como método para diagnóstico 

precoce de nefropatias em felinos. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância da proteinúria 

Numerosos estudos diferentes apontaram recentemente a avaliação da 

proteinúria como método de suma importância para prognósticos em gatos. 

Este é um tanto surpreendente, pois evidente perda proteica em nefropatia é 

relativamente incomum nesta espécie. Estudos revelam que gatos com DRC 

demonstraram uma relação inversa entre proteinúria e  sobrevivência e que a 

UPC foi significativamente mais elevada em gatos que morreram no prazo de 

um mês de diagnóstico, que em gatos que sobreviveram por mais tempo 

(SYME, 2010). 

Uma UPC elevada está relacionada com menor sobrevida em gatos com 

DRC independentemente dos níveis plasmáticos de ureia e creatinina, além de 

prevêr o desenvolvimento da azotemia (CHAKRABATI; SYME; ELLIOTT, 

2012). 

A proteinúria não é apenas um marcador de lesão glomerular, mas 

também um fator importante na progressão da DRC. Proteínas filtradas de fato 
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induzem a expressão de citocinas pró-inflamatórias que são diretamente 

tóxicas para as células epiteliais tubulares. A proteinúria é também um 

importante indicador de prognóstico em cães e gatos com DRC. Ela está 

associada com o desenvolvimento de  azotemia em gatos geriátricos saudáveis 

(LEFEBVRE, 2010). 

Quando a proteinúria ocorre na ausência de outros sinais inflamatórios, 

tais como hematúria e/ou piúria, precisa-se analisar se tal proteinúria tem como 

origem doença renal subjacente, e em caso afirmativo, se a doença 

eventualmente pode causar morbidade ou morte (POLZIN, 2009). 

A proteinúria também pode ser considerada um marcador da função 

tubular porque as proteínas filtradas são reabsorvidas no túbulo proximal. Se a 

barreira de filtração glomerular é comprometida, o excesso de proteínas pode 

sobrecarregar as células epiteliais tubulares proximais, fazendo com que estas 

células comecem a secretar citocinas para o compartimento intersticial 

provocando progressão da doença renal (CHAKRABATI; SYME; ELLIOTT, 

2012). 

 

2.2 Etiologia 

Categorias de causas de proteinúria são baseadas no local ou no 

mecanismo de anormalidade subjacente. A proteinúria pré-renal ocorre devido 

ao teor anormal de proteínas plasmáticas (hiperproteinemia) que atravessam 

as paredes dos capilares glomerulares com propriedades normais e 

permeabilidade seletiva (LEES et al., 2005). As principais causas de 

hiperproteinemia em gatos são: peritonite infecciosa felina (PIF), inflamação 

crônica, leucemia linfocítica crônica, mieloma múltiplo, linfoma, micoses 

sistêmicas (COUTO, 2015), além de causada também por desidratação 

(vômito, diarréia, queimaduras) (LOPES; BIONDO; SANTOS, 2007).  

Quando de origem renal, a proteinúria ocorre devido ao manuseio renal 

anormal de proteínas plasmáticas normais, podendo ocorrer de maneira 

funcional (resposta a certos fenômenos transitórios como exercício extremo ou 

febre) ou patológica (atribuível a lesões estruturais ou funcionais dentro dos 

rins), a qual se categoriza a proteinúria de origem glomerular (devido a lesões 

que alteram as propriedades de permeabilidade seletiva da parede capilar 

glomerular) que pode ser de origem tubular (devido às lesões que prejudicam a 
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reabsorção de proteínas plasmáticas pelos túbulos renais) ou intersticial 

(devido a lesões inflamatórias ou processos de doença renal, causando 

exsudação de proteínas no espaço urinário). A proteinúria pós-renal é 

proveniente da entrada de proteínas na pelve renal, podendo ser de origem 

urinária (proteínas exsudativas ou derivadas de processos hemorrágicos que 

afetam as paredes do aparelho excretor) ou extraurinária (proteínas 

provenientes de secreções ou de hemorragia e/ou processos exsudativos que 

afetam o trato genital e/ou genitália externa durante a micção ou no processo 

de coleta de urina para análise) (LEES et al., 2005). 

De um modo geral, as doenças glomerulares que causam proteinúria 

podem ser divididas entre aquelas que são hereditárias (defeitos nos 

componentes da barreira glomerular) e as doenças adquiridas, como 

amiloidose e glomerulonefrite (SYME, 2010). 

Proteinúria glomerular pode resultar de doença sem deposição de 

imunocomplexos ou anormalidades estruturais que envolvem a parede capilar 

glomerular (nefropatia hereditária, por exemplo, ligada ao cromossomo X em 

Samoyedas do sexo masculino). Nefropatia causada por lesões de parede 

capilar glomerular é muitas vezes acompanhada de hipertensão arterial 

sistêmica. A proteinúria também pode surgir como consequência da 

hipertensão intraglomerular; nestes casos, quantidades excessivas de proteína 

no filtrado glomerular podem causar lesões glomerulares adicionais, bem como 

lesões tubulointersticiais que levam à perda de mais néfrons. Portanto, é difícil 

por vezes separar os efeitos de alta pressão e proteinúria (GRAUER, 2007). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ocorre mais comumente em gatos 

em associação a qualquer doença renal, pois uma HAS persistente pode levar 

a danos nos rins (JEPSON et al., 2007). Os danos ao rim aumentam (e 

consequentemente a proteinúria) quando pressão arterial sistêmica (PAS) 

encontra-se em 160 mmHg ou mais com azotemia renal coexistente (BROWN 

et al., 2007). Doentes renais crônicos com PAS inferior a 150 mmHg não corre 

risco de danos futuros aos rins ou pelo menos corre riscos mínimos. Se a PAS 

estiver entre 150-159 mmHg, o risco é baixo e conforme a pressão arterial vai 

subindo, o risco vai aumentando. Para PAS entre 160-179, o risco é moderado 

e valores maiores ou iguais a 180, o risco é alto. A complicação que evidencia 

danos aos rins como consequência da HAS, é a proteinúria (BROWN, 2011). 
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A doença glomerular é uma importante causa de DRC em pacientes 

humanos e tem sido cada vez mais reconhecida na medicina veterinária nos 

últimos anos. As duas importantes doenças glomerulares em animais 

domésticos são glomerulonefrite e amiloidose glomerular. A proteinúria é a 

marca da doença glomerular, e síndrome nefrótica  é o termo que tem sido 

tradicionalmente utilizado para descrever pacientes com proteinúria, 

hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, e edema ou ascites. Glomerulonefrite ou 

amiloidose pode levar à DRC com alterações bioquímicas esperadas (por 

exemplo, azotemia, hiperfosfatemia, acidose metabólica). Hipoalbuminemia 

ocorre em até 75% dos cães com amiloidose e em 60% dos cães com 

glomerulonefrite enquanto que hipercolesterolemia ocorre em até 60% dos 

cães com glomerulonefrite e em 90% dos cães com amiloidose. 

Hipercolesterolemia branda a moderada pode ser um achado não específico 

em gatos com doença renal (DiBARTOLA, 2011b). 

A amiloidose glomerular caracteriza-se pela deposição de compostos de 

proteína nos glomérulos que podem ocorrer secundariamente a uma doença 

inflamatória crônica ou neoplásica, mas em muitos casos não são encontradas 

doenças predisponentes (DiBARTOLA; BENSON, 1989).  

A amiloidose familiar é uma doença hereditária que afeta gatos 

Abissínios, acometendo vários tecidos mas tendo como alvo principal o rim. 

Lesões renais típicas são amiloidoses medular e glomerular, necrose papilar e 

inflamação intersticial secundária e fibrose, que induzem a DRC (PALTRINIERI 

et al., 2015). A idade média de início dos sinais éb por volta de três anos, e a 

doença pode ser mais comum no sexo feminino. Há grande variação entre os 

indivíduos na progressão da doença. Em alguns, a deposição de substância 

amiloide é rápida e grave com progresso rápido de sinais clínicos, enquanto em 

outros a deposição é lenta com a progressão gradativa (SPARKES, 2007). Não 

há tratamento específico que tenha demonstrado bons resultados. 

Experimentalmente o DMSO (dimetilsulfóxido) é empregado na dosagem de 

80mg/kg/semana/SC durante a fase de deposição rápida com o objetivo da 

redução da inflamação e da fibrose porém, há estudos que não demonstraram 

efeitos após a administração de DMSO (CHEW;  DiBARTOLA; SCHENK, 

2011).  
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A amiloidose é uma doença progressiva com prognóstico reservado. Os 

animais afetados muitas vezes estão em insuficiência renal no momento da 

apresentação e geralmente vivem menos de um ano após o diagnóstico 

(DiBARTOLA, 2011b). 

 

2.2.1 Glomerulonefrite  

As doenças glomerulares são a principal causa de doença renal crônica. 

Inicialmente afetam apenas o glomérulo, porém DG são progressivas e acabam 

atingindo o restante do néfron, afetando de forma irreversível a capacidade de 

reserva funcional dos rins (CORTADELLA, 2009a).  

A glomerulonefrite (GN) é um processo causado por deposição de 

imunocomplexos na parede capilar glomerular, levando à produção de uma 

série de substâncias inflamatórias e deposição de proteínas do sistema 

complemento (DiBARTOLA, 2011b). Tal evento, consequentemente, leva a 

uma resposta de hipersensibildade localizada do tipo III, ativando o 

complemento e resultando em lesões glomerulares (BARBER, 2006).  

Há duas maneiras para que os imunocomplexos se depositem no filtro 

glomerular: uma por retenção dos imunocomplexos circulantes solúveis no 

glomérulo em condições de equivalência antígeno-anticorpo ou discreto 

excesso de antígeno (o exemplo clássico é a doença do soro); e outra onde os 

imunocomplexos podem ser formados in situ em resposta a antígenos 

endógenos glomerulares e antígenos exógenos de origem extraglomerular ou 

antígenos exógenos depositados no filtro glomerular. Dentre as causas de GN 

imunomediada em gatos estão infecções por FIV (Vírus da Imunodeficiência 

Felina), FeLV (Vírus da Leucemia Felina), PIF, poliartrite progressiva crônica 

(Mycoplasmagatae), esteatonecrose pancreática, neoplasia hemolinfática, LES 

(Lúpus Eritematoso Sistêmico) e Familiar (gatos irmãos com GN), porém a 

maioria dos casos de gatos com GN é idiopática (CHEW;  DiBARTOLA; 

SCHENK, 2011). Um estudo realizado para a avaliação de dados de 

bioquímica sérica e urinálise em felinos, detectou proteinúria em 14 de 15 gatos 

naturalmente infectados por FIV (BAXTER et al., 2012).  

A glomerulonefrite também pode ser causada por fatores não imunes 

(minoria dos casos) por lesão das células endoteliais. Essas células podem ser 

danificadas devido à hipertensão glomerular secundária a hiperfiltração com 
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consequente coagulação seguida de liberação de fatores plaquetários e 

também por hiperlipidemia (CHEW;  DiBARTOLA; SCHENK, 2011). 

Na maior parte dos relatos de GN no gato, fatores predisponentes não 

foram encontrados e a doença foi classificada como idiopática. Gatos adultos 

jovens do sexo masculino são tipicamente afetados e nenhuma raça tem 

predisposição. O quadro clínico se divide em duas categorias: síndrome 

nefrótica clássica caracterizada por edema subcutâneo, ascite, proteinúria, 

hipercolesterolemia, hipoalbuminemia, sem azotemia e insuficiência renal 

crônica com azotemia. As alterações laboratoriais em gatos com GN incluem 

proteinúria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e anemia não 

regenerativa. A presença de azotemia e hiperfosfatemia é variável em função 

da apresentação (DiBARTOLA, 2011a).  

Complexos também podem se depositar no mesângio. Deposição de 

complexos imunes em glomérulos podem diminuir a quantidade de carga fixa 

negativa e melhorar a filtração de macromoléculas negativamente carregadas 

em circulação (por exemplo, albumina). Resultados da ativação de 

complemento causam danos em membrana e proteinúria. Componentes do 

complemento solúvel (por exemplo, C3a, C5a) também recrutam células 

inflamatórias. Ativação e agregação plaquetária ocorrem secundariamente a 

lesão endotelial ou interação antígeno-anticorpo e podem exacerbar os danos 

glomerulares pela liberação de uma variedade de mediadores. Estes 

mediadores provocam a ativação e proliferação de células mesangiais e 

endoteliais, vasoespasmo e aumento da coagulação. Células mesangiais 

contribuem para inflamação glomerular por liberação de eicosanóides, 

citoquinas e fatores de crescimento e por aumento da matriz de produção. As 

células inflamatórias também contribuem para a lesão glomerular 

(DiBARTOLA, 2011b).  

A glomerulonefrite pode ser classificada morfologicamente em 

alterações mínimas, membranosas, proliferativas, membranoproliferativas e 

escleróticas. Na maioria dos casos, doença glomerular felina se classifica em 

membranosa, embora também já tenham sido relatados casos de GN 

proliferativa (BARBER, 2006). A característica da GN membranosa é o 

espessamento difuso da membrana basal dos capilares, enquanto que da 

proliferativa é o aumento do tufo glomerular envolvendo as alças capilares e o 
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mesângio. Tais lesões são acompanhadas de diversas outras que envolvem 

aderências entre o tufo glomerular e a cápsula de Bowman, hipertrofia e 

hiperplasia do epitélio paritel, trombos fibrinosos em capilares glomerulares e 

dilatação tubular. Quando a causa é removida, pode haver reversão da doença, 

se os danos forem discretos (CONFER; PACIERA, 1998).   

A glomerulonefrite tem um curso variável e um prognóstico pobre não 

deve ser dado a menos que haja evidência de progressão para DRC. 

Remissão espontânea, curso estável com proteinúria contínua  durante vários 

meses a anos, ou a progressão para DRC ao longo de meses para anos 

podem ocorrer em cães e gatos com GN (DiBARTOLA, 2011b). 

 
2.3 Diagnóstico 

Em princípio, cada exame ou procedimento destina-se para servir pelo 

menos uma das três finalidades gerais: Identificação de uma doença 

subjacente ou condição (por exemplo, infecciosas, imuno-mediadas, 

vasculares, neoplásicas, ou genéticas) que podem estar causando lesões 

glomerulares; Detecção e avaliação da gravidade de várias sequelas da 

doença glomerular (por exemplo, azotemia, hipertensão, hipoalbuminemia, 

hipercoagulopatia e desequilíbrio de fluidos) especialmente aqueles que podem 

requerer tratamento médico independente; Caracterização das alterações 

patológicas nos rins como um meio para informar melhor o atendimento médico 

sobre o diagnóstico, prognóstico e opções terapêuticas para a própria 

glomerulopatia (LITTMAN et al., 2013). 

Fitas para urinálise ou urina tipo 1 baseiam-se na capacidade de grupos 

amino de proteínas para se ligar e alterar a cor  de alguns indicadores ácido-

base. Como a albumina tem mais grupos amino livres disponíveis para reagir 

com o corante indicador, seja de outras proteínas, esse teste detecta 

principalmente albumina na urina, em vez de outras proteínas (por exemplo, 

globulinas, proteínas de Bence Jones, mucoproteínas). A maior falha do teste 

da fita para proteinúria é a sua baixa especificidade em cães e gatos, isto é, o 

teste muitas vezes dá resultados falso-positivos (LEES, 2006a). Em urinas 

muito concentradas, as fitas de urinálise produzem resultados positivos para 

proteinúria, assim como podem apresentar resultados negativos em urinas 

muito diluídas mesmo com quantidades anormais de proteína, pois a fita 
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precisa de uma concentração proteica de 20 a 30 mg/dL para uma reação 

positiva (CHEW; DiBARTOLA; SCHENK, 2011). 

A UPC é o exame de escolha para quantificar a concentração de 

proteína na urina. Baseia-se no princípio de que a concentração de proteínas e 

creatinina na urina são unicamente determinadas pela filtração glomerular; por 

conseguinte, um aumento da UPC na ausência de inflamação pós-glomerular 

deve refletir o aumento de proteína de filtração. Amostras obtidas através de 

cistocentese são consideradas ideais, pois amostras obtidas a partir de captura 

de urina livre são contaminadas pela microflora, células brancas do sangue, e 

bactérias da uretra e órgãos genitais externos. Amostras coletadas por cateter 

são inaceitáveis, pois a passagem do cateter causa trauma microscópico e 

inflamação, e, portanto, aumentos falsos das concentrações de proteínas na 

urina. Uma UPC normal em cães e gatos é <0,5 e <0,4, respectivamente.  

(PRESSLER, 2006b). Atualmente, é de extrema relevância a determinação da 

relação proteína/ creatinina urinária, que deve ser interpretada com sedimento 

urinário inativo e associada à sintomatologia do animal. A realização da UPC 

em pacientes com DRC sem sinais de piúria, hematúria ou disproteinemias 

permite um melhor diagnóstico e o estabelecimento de um tratamento correto 

(VALDERRAMA; SANZ; VALENZUELA, 2013). Para DRC em felinos, um 

subestagiamento pode ser feito através da UPC levando em conta a 

proteinúria. A classificação é dividida em felinos não proteinúrico (NP), felinos 

cuja proteinúria seja incerta (BP), e proteinúricos (P) conforme a tabela 1 

(BROWN, 2011). 

 

Tabela 1 - Subestagiamento da Doença Renal Crônica (DRC) em felinos 

Subestágio              NP                           BP                                 P 

UPC                       <0,2                       0,2-0,4                             >0,4 

Fonte: BROWN-2011 

 
Vale ressaltar que quando a magnitude da proteinúria é grande, a 

variabilidade do dia-a-dia nos valores da UPC também aumenta, tornando-se 

necessário o cálculo da média dos valores obtidos em vários dias para obter 

uma estimativa confiável. Como uma alternativa para a determinação em cada 

uma das várias amostras e a média dos valores, pode-se apenas misturar 
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volumes iguais de todas as amostras, e então determinar o valor da UPC para 

a mistura (LITTMAN et al., 2013). 

No entanto a UPC apresenta alterações tanto em glomerulonefrite 

quanto em amiloidose. Quando a suspeita diagnóstica se encontra entre essas 

duas condições, o único método seguro para a diferenciação é a biópsia renal 

(CHEW; DiBARTOLA; SCHENCK, 2011). 

A enzima N-acetil-b-D-glucosaminidase (NAG) funciona como um 

marcador do aumento da proteína tubular. Ela é predominantemente 

encontrada no interior dos lisossomos das células tubulares e desempenha 

papel importante no processamento da proteína tubular. Além disse a NAG 

está relacionada com a magnitude da proteinúria e há indícios de que ela pode 

ajudar na previsão do desenvolvimento da azotemia (JEPSON et al., 2007). 

Os testes de  Imunoensaio espécie-específico para albumina urinária 

(ex. E.R.D.- Testes de urina de tela) são testes semi-quantitativos muito 

sensíveis e muito específicos, pois detectam apenas albumina. No entanto, é 

geralmente a albumina a proteína mais abundante e de diagnóstico 

significativo. Os reagentes também foram adaptados para a forma quantitativa 

(ex. ELISA). Os testes são indicados em uma primeira aplicação para o teste 

de amostras de urina que foram negativos em fitas de análise para detectar a 

microalbuminúria em amostras que demonstraram baixa, mas mesmo assim 

anormal, quantidade de proteinúria. Sua segunda aplicação é para testes de 

acompanhamento de amostras que produziram um resultado fracamente 

positivo em testes de  fita (LEES, 2006a). 

A albuminúria representa a maior parte de proteína na urina na maioria 

dos estágios da DRC. Microalbuminúria (MA) é definida como as 

concentrações de albumina na urina que são maiores do que o normal, mas 

abaixo do limite de detecção utilizando a metodologia de rastreio de proteínas 

na urina semi-quantitativa convencional (análises de fita convencional). As 

concentrações de albumina na urina podem ser ajustadas para várias 

concentrações por diluição da urina para uma gravidade específica padrão 

antes do ensaio. Usando urina que foi diluída para uma gravidade específica de 

1,010, MA foi definida como uma concentração de albumina na urina>1,0 

mg/dL, mas <30 mg/dl. Albuminúria acima deste limite é referido como 
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albuminúria evidente e geralmente pode ser detectado por meio da relação da 

UPC (GRAUER, 2006).  

No entanto, evidência em seres humanos sugerem que os primeiros 

aumentos da albuminúria (microalbuminúria, MA) reflete dano glomerular 

indetectável pelo tradicional UPC, e pode servir como um marcador negativo 

para prognóstico e também contribuem potencialmente para lesão renal em 

casos de insuficiência renal, embora MA também possam ser encontradas em 

condições que afetam a função glomerular que não seja a insuficiência renal 

(SPARKES; MARDELL, 2006). 

O teste turbidométrico de ácido Sulfasalicilico (SSA) baseia-se no fato de 

que o pH ácido da solução SSA fará as proteínas precipitarem, causando 

turbidez que é aproximadamente igual à quantidade de proteína na urina. 

Quando o teste de fita for positivo, um teste SSA é realizado sobre a amostra 

para determinar se o resultado é um verdadeiro-positivo (SSA positivo) ou um 

falso positivo (SSA negativo) (LEES, 2006a).  

O nível de TFG (taxa de filtração glomerular) é aceito como a melhor 

medida da função renal global em saúde e doença (POLZIN, 2009). A TFG no 

laboratório é avaliada através da depuração urinária de substâncias 

marcadoras como a inulina e a creatinina. Porém, em paciêntes clínicos, a 

depuração urinária não é algo prático tendo como opção alternativa a 

mensuração dos níveis séricos de creatinina. Um aumento da Cr sugere uma 

TFG em declíneo e presença de doença renal (BROWN, 2011). 

A avaliação clínica da adequação da função renal, geralmente se 

concentra na medição das concentrações plasmáticas de creatinina e 

ureia. Estes compostos proporcionam um índice do nível de TFG e, portanto, 

são marcadores para detectar a deterioração da função renal (BROWN, 2007). 

Valores normais para Cr sérica são normalmente, muito baixos (inferior a 1,4 

mg/dl). Quando o aumento da Cr for superior a este valor, pode ser devido a 

causas renais, pré-renais ou pós-renais. É essencial que os valores acima 

deste padrão sejam examinados para determinar qual destas causas explica o 

aumento da creatinina no soro. A Cr sérica nunca deve ser interpretada sem 

considerar o achado clínico no paciente, incluindo exame de urina (POLZIN, 

2009).  
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A ureia é o produto do ciclo da ureia hepática, sendo envolvido no 

metabolismo de aminoácidos e a excreção de azoto. Ela é passivamente 

filtrada através do glomérulo renal. Devido ao fato de alguns segmentos do 

epitélio tubular serem permeáveis à ureia, ela pode sair ou entrar no fluido 

tubular, reciclando passivamente durante o processo de concentração da 

urina. Assim, o BUN reflete não apenas a TFG, mas também a produção de 

ureia pelo fígado e taxa de fluxo de fluido tubular renal. Portanto, a ingestão de 

uma refeição rica em proteínas, hemorragia gastrointestinal, a presença de um 

estado catabólico, e desidratação tenderão a aumentar o BUN, mesmo sem 

qualquer alteração na TFG. Em contraste, insuficiência hepática, dietas de 

baixa proteína, estados anabolizantes, e poliúria tenderão a diminuir o BUN 

independente de mudanças na taxa de filtração glomerular. Esses fatores 

extrarrenais podem complicar a interpretação dos valores de ureia (POLZIN, 

2009). 

Apesar de a Cr sérica ser usada como estimativa de TFG tanto quanto a 

ureia, a creatinina é menos influenciada por fatores não renais do que o BUN. 

Por esta razão, alguns autores têm sugerido que determinações de Cr sérica 

sequenciais podem ser utilizadas para fins de prognóstico. Porém, apesar de 

perfis bioquímicos representarem um grande potencial para diagnóstico, a 

interpretação dos dados pode ser extremamente complexa. A interpretação é 

muitas vezes prejudicada pelo fato de que animais perfeitamente normais 

possam ter um resultado ocasional anormal. Estima-se que, num painel de 12 

testes químicos, cerca de 46% de todos os indivíduos normais terão pelo 

menos um exame alterado. Tais anomalias não refletem imprecisões nos 

procedimentos de ensaio de laboratório mas sim a forma na qual as referências 

são determinadas (REBAR, 2008). Portanto, o diagnóstico deve ser 

estabelicido através da azotemia renal (creatinina elevada) acompanhada de 

uma baixa densidade urinária (inferior a 1.035) (BROWN, 2011). 

Para distinguir conclusivamente o tipo de azotemia (pré-renal, renal 

aguda intrínseca, renal crônica, obstrução pós-renal, uroperitônio pós-renal), 

podem ser  necessárias uma série de condutas de acordo com o caso, como: 

observação do histórico, exame físico, bioquímica sérica, urinálise, radiografia 

e histopatologia renal. O exame mais relevante para a diferenciação da 

azotemia pré-renal da intrínseca é a urinálise, além da análise do sedimento 
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urinário, dimensões renais e hematócrito que também podem ser úteis. A 

azotemia pós-renal normalmente é diferenciada depois de exames físicos e 

radiografias abdominais (CHEW; DiBARTOLA; SCHENCK, 2011). 

A azotemia é pré-renal quando existe aumento de ureia e cretinina 

séricas, e urina adequadamente concentrada. Caso a densidade urinária (DU) 

esteja baixa (<1030 para cães e 1035 para gatos) e o paciente hidratado, há 

uma evidência de doença renal estrutural e consequentemente hipercalcemia e  

hiponatremia. Se o paciente apresentar desidratação, além das suspeitas já 

citadas, há possibilidade de ser consequência de terapia com diuréticos ou 

qualquer doença que cause poliúria. A presença de hiperfosfatemia associada 

à azotemia remete a doença renal (TFG<25%), hipercalcemia (algumas 

causas), intoxicação por vitamina D e azotemia pré-renal grave (caso a DU 

esteja normal). Concentrações séricas de ureia e creatinina normais com DU 

normal (ou isostenúria) associadas a proteinúria remete a doença glomerular. 

Azotemia pós-renal é resultado de qualquer obstrução no fluxo urinário ou 

ruptura traumática da via excretora resultando na acumulação de urina no 

corpo (MADDISON, 2008). 

Torna-se importante esclarecer que a mensuração da DU através de 

fitas de urinálise é inaceitável em pacientes veterinários devido sua imprecisão 

por causa do grande intervalo da densidade. Para tal, o ideal é a refratometria. 

A urina de cães e gatos tem propriedades refratométricas diferentes. Os 

refratômetros de uso veterinário tem escalas que permitem a determinação de 

valores para a DU em até 1,060, enquanto que os de uso humano chegam em 

até apenas 1,035 (CHEW; DiBARTOLA; SCHENCK, 2011). 

Devido a livre filtração de fósforo pelos glomérulos, sua concentração 

plasmática também pode ser considerada um marcador da TFG e o aumento 

da mesma está relacionado a diminuição da sobrevida em gatos com DRC 

(CHAKRABATI; SYME; ELLIOTT, 2012). Nesse caso, a hiperfosfatemia só 

ocorre quando 85% dos néfrons encontram-se afuncionais (CHEW; 

DiBARTOLA; SCHENCK, 2011). 

O estagiamento da doença renal crônica em felinos tendo como 

parâmetro a creatinina, segundo a IRIS (International Renal Interest Society), é 

dividido em doente renal crônico não azotêmico (estágio I), doente renal 

crônico com azotemia renal leve (estágio II), doente renal crônico com 
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azotemia renal moderada (estágio III) e doente renal crônico com azotemia 

renal grave (estágio IV); os valores estão demonstrados na tabela 2 (BROWN, 

2011). 

 

Tabela 2 - Estagiamento IRIS da Doença Renal Crônica (DRC) em felinos 

                         Estágio I         Estágio II             Estágio III         Estágio IV 

Creatinina              <1,6             1,6-2,8                   2,9-5                >5 
(mg/dL)   

Fonte: IRIS (International Renal Interest Society) 

 

Doença renal clinicamente relevante pode ser detectada na ausência de 

azotemia. A proteinúria é um preditor de dano renal progressivo. Embora 

comumente utilizada, a Cr sérica não é um indicador preciso da TFG, e na 

doença renal precoce, pequenas alterações na creatinina pode representar 

grandes mudanças na TFG (BOYD et al., 2008). 

A acidose metabólica é uma das possíveis complicações da DRC 

estando relacionada ao aumento de compostos nitrogenados no sangue e ao 

alto catabolismo proteico. Para diagnóstico, a hemogasometria é de 

fundamental importância pois identifica o valor correto da acidez sanguínea 

possibilitando a adequada correção da mesma, sem provocar alcolose 

metabólica por dose incorreta de bicarbonato (DiBARTOLA, 2006).  

 

2.4 Tratamento 

Em felinos, a maioria dos casos de DRC são irreversíveis e sua 

prevalência aumenta com o avançar da idade. A terapia consiste em reduzir a 

lesão causada pela doença renal primária como por exemplo antibióticos para 

pielonefrite, anti-hipertensivos para nefropatia hipertensiva e 

imunossupressores para glomerulonefrite complexa imune, em estágios iniciais 

da DRC (estágio I a inicio do II) (BROWN, 2011). 

Os corticosteroides podem ser benéficos (ou pelo menos não 

prejudiciais) em gatos com glomerulonefrite. Azatioprina pode ser 

experimentalmente usada para imunossupressão em cães com 

glomerulonefrite idiopática, porém não deve ser utilizada em gatos, pois eles 

metabolizam a droga muito lentamente e desenvolvem supressão da medula 
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óssea e leucopenia severa quando administrada doses semelhantes aos 

utilizados nos cães (DiBARTOLA, 2011b). 

Conforme a progressiva perda da função renal, terapias nefroprotetoras 

(restrição de fósforo na dieta, quelantes intestinais de fósforos, terapia anti-

hipertensiva, terapia antiproteinúrica e suplementações dietéticas) devem ser 

começadas (BROWN, 2011). 

Segundo Lees (2006b), respostas adequadas para proteinúria renal 

persistente são uma série de passos que dependem da magnitude da 

proteinúria e estado do paciente. Para tal, necessita-se de monitoração através 

da repetição de um ou mais testes que tenham sido feitos anteriormente para 

detectar mudanças com o passar do tempo, investigar realizando testes novos 

ou adicionais para descobrir uma doença sistêmica subjacente ou para definir 

com exatidão, qual a doença renal do animal e intervir de forma a mudar o 

curso da doença ou melhorar a saúde do animal com o uso de agentes 

farmacológicos e/ou mudanças na dieta. 

Há evidências de que os inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (ECA) reduzem a gravidade da proteinúria e a progressão da 

doença glomerular (DG). Em cães com DG genética, o tratamento com 

inibidores da ECA diminui a proteinúria e a gravidade das lesões glomerulares 

(CORTADELLAS, 2009b). Outros estudos concluíram que embora o benazepril 

diminua a proteinúria, não foi demonstrado aumento significativo na sobrevida 

de gatos e nem progressão lenta da DRC (CHAKRABATI; SYME; ELLIOTT, 

2012). Embora este efeito benéfico deva ser equilibrado com o seu potencial 

para agravar azotemia, é bem aceito que os inibidores da ECA retardam a 

progressão da doença renal crônica em pacientes humanos, independentes do 

seu efeito na pressão arterial sistêmica (DiBARTOLA, 2011b). 

Estudos feitos com cães comprovam que inibidores da ECA parecem ter 

maior efeito antiproteinúrico em pacientes com DRC. Em glomerulonefrite 

idiopática canina, enalapril diminuiu a proteinúria. Os valores de linha de base 

médias para UPC foram de 4,7 no grupo placebo e 8,7 no grupo de tratamento 

com enalapril. Seis meses após o tratamento, os valores médios da UPC foram 

de 6,6 e 3,7, respectivamente (LEFEBVRE, 2010). Um estudo demonstrou que 

houve significativa diminuição nos níveis séricos de creatinina em gatos 

submetidos a tratamento com benazepril, sendo o valor médio no pré-tramento 
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de 3,4 mg/dL e o valor médio após 24 semanas de tratamento de 2,6 mg/dL 

(LANGSTON, 2011). No entanto, inibidores da ECA não devem ser utilizados 

em pacientes desidratados devido o risco da queda da TFG. Estes pacientes 

devem ser cuidadosamente re-hidratados e, em seguida, reavaliados antes da 

instituição da terapia anti-hipertensiva (BROWN et al., 2007). Em geral, 

inibidores da ECA são administrados como terapia antiproteinúrica enquanto 

que bloqueadores dos canais de cálcio como terapia anti-hipertensiva em 

felinos, podendo ser associados a inibidores da ECA quando a dosagem 

recomendada do bloqueador dos canais de cálcio for ineficaz (BROWN, 2011).  

Embora os inibidores da ECA não sejam muito eficazes quando 

utilizados como terapia única no tratamento da hipertensão em felinos, é 

provável que exista um efeito sinérgico com a amlodipina, que proporciona um 

melhor controle da pressão sanguínea. A amlodipina é um bloqueador dos 

canais de cálcio que tem provado ser eficaz no controle da hipertensão 

secundária a DRC em gatos, tornando-se uma ótima opção na terapêutica, 

especialmente em gatos com hipertensão. Um estudo mostrou que 69% dos 

gatos com hipertensão tratados com amlodipina obtiveram uma redução na 

UPC (CORTADELLAS, 2009b). Inúmeros estudos realizados com gatos 

hipertensos demonstraram a amlodipina como tratamento seguro e eficaz. Sua 

dose é de 0,625 mg/gato/SID (1/4 do comprimido de 2,5 mg). Em pacientes 

que não respondem adequadamente ao tratamento, a dose é dobrada para 

1,25 mg/gato/SID (SYME, 2011). Em um estudo feito com 105 gatos 

hipertensos tratados com amlodipina, houve uma queda na UPC com um valor 

médio de 0,12 em 69,5% dos casos (JEPSON et al., 2007). 

O controle da hiperfosfatemia através da restrição de fósforo na dieta é 

geralmente eficaz. Se a restrição alimentar de fósforo não for suficiente para 

manter o nível-alvo de fósforo sérico em dois a três meses, quelantes 

intestinais de fósforo como acetato de cálcio, carbonato de cálcio ou hidróxido 

de alumínio devem ser administrados na dose inicial de 30 mg/kg/VO com o 

aumento necessário da dose para atingir o efeito desejado. O nível-alvo de 

fósforo sérico vai depender em que estágio a DRC se encontra. Para estágio I, 

objetiva-se manter o nível de fósforo entre 2,5-4,5 mg/dL, geralmente sem a 

necessidade da adição de quelante de fósforo ou restrição do mesmo na dieta, 

mantendo o animal com ração normal. Para estágio II, os valores esperados 
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são de 2,5-5 mg/dL com restrição de fósforo na dieta e quelante se necessário. 

Nos estágios III (2,5-4,5) e IV (2,5-6) faz-se necessário a restrição de fósforo na 

dieta associada a algum quelante (BROWN, 2011). 

É recomendada a restrição de sódio para animais com doença 

glomerular que apresentem retenção de sódio e edema, assim como para 

aqueles com DRC e hipertensão (CHEW; DiBARTOLA; SCHENCK, 2011). 

Com a perda do número de néfrons funcionais, a capacidade para excretar 

sódio do corpo é reduzida. Se a ingestão de sódio na dieta permanecer a 

mesma, o risco de desenvolver hipertensão associada à DRC aumenta 

(ELLIOTT; ELLIOTT, 2009). É recomendada a restrição de sal na alimentação 

de cães e gatos com o objetivo de aumentar a eficácia dos anti-hipertensivos 

assim como seus efeitos hemodinâmicos renais. Além disso, há evidências de 

que a retenção de sódio nos túbulos renais é um importante mecanismo para a 

formação de edema nefrótico (POLZIN; VADEN, 2013). Para outros autores, 

embora frequentemente recomendada como um passo inicial na gestão 

farmacológica da pressão sanguínea alta, a restrição dietética de sal é 

controversa, sugerindo que a restrição de sódio sozinha geralmente não reduz 

a pressão. Na verdade, a restrição de sódio ativa o sistema renina-

angiotensina-aldosterona, podendo aumentar a pressão em determinados 

cenários. Entretanto, o ideal é ter cautela, pois a alta ingestão de sal pode 

trazer más consequências aos animais com DRC. A dieta deve ser elaborada 

então com base em fatores específicos do paciente (BROWN et al., 2007). 

A suplementação com ácidos graxos poli-insaturados ômega 3, ajuda na 

supressão da inflamação glomerular e da coagulação por meio de interferência 

na produção de prostanoides pró-inflamatórios (CHEW; DiBARTOLA; 

SCHENCK, 2011). Uma dieta enriquecida com ômega 3 reduz a pressão 

capilar glomerular, reduz a proteinúria e diminui o declíneo progressivo da TFG 

(ELLIOTT; ELLIOTT, 2009). É recomendada também a administração de 

calcitriol na dose de 2,5-3,5 mg/kg/VO/SID para ajudar a retardar a progressão 

da DRC. Sua administração deve ser realizada distante das refeições e apenas 

em felinos normocalêmicos e com fósforo sérico < 6 mg/dL (BROWN, 2011). 

O tratamento para síndrome nefrótica e efusão é dirigido por meio do 

tratamento da etiologia e redução da proteinúria. O tratamento específico para 

edema e drenagem de efusões é reservado para o apoio sintomático de 
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animais com angústia respiratória significativa, desconforto abdominal, ou 

outras complicações graves causadas por acúmulo excessivo de líquido. 

Quando há necessidade de uma intervenção, é recomendado o uso de 

diuréticos de alça como a furosemida. O uso de diuréticos poupadores de 

potássio como a espironolactona pode provocar hipercalemia grave, 

principalmente quando combinados a inibidores da ECA para tratamento da 

proteinúria, porém seu uso pode ser recomendado em associação a 

furosemida. Em geral recomenda-se a administração de furosemida mediante a 

presença de edema pulmonar ou hipercalemia, e espironolactona mediante a 

presença de efusão pleural ou abdominal (POLZIN; VADEN, 2013). Porém, 

doença glomerular grave com síndrome nefrótica é rara em gatos (BAXTER et 

al., 2012). 

Outros tratamentos sintomáticos são realizados de acordo com a 

necessidade do paciente. A fluidoterapia é muito importante em animais 

urêmicos para aumentar a excreção de ureia e creatinina, assim como 

antieméticos em caso de êmese e eritropoitina em animais anêmicos (BROWN, 

2011).   

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 55 gatos, sem raça definida, adultos, provenientes de 

ONG (organização não governamental) e proprietários diversos que assinaram 

previamente um termo de consentimento, no período de julho de 2015. 

Anteriormente à realização da pesquisa, uma descrição do projeto foi aprovada 

pelo Comitê de ética das Faculdades Integradas de Ourinhos. Os gatos 

encontravam-se clinicamente sadios ao exame físico e posteriormente foram 

submetidos a exames indicativos de proteinúria e azotemia.  

Foram excluídos da pesquisa os gatos que apresentaram hematúria e 

colúria, sendo selecionados apenas os animais onde tais condições estavam 

ausentes. 

A coleta de sangue foi realizada por venopunção jugular, com prévia 

tricotomia e antissepsia do local. Foram coletados 2 mL de sangue com seringa 

descartável de 3mL e agulha hipodérmica 25x0,7. Em seguida, o sangue foi 
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transferido para tubo estéril para realização de bioquímicos e centrifugado1 

para a obtenção do soro pelo qual foram obtidas as concentrações de ureia e 

creatinina. 

 A coleta da urina foi realizada por meio de cistocentese guiada por 

aparelho de ultrassom2, com prévia tricotomia e antissepsia na região 

hipogástrica abdominal, entre as mamas inguinais. Foram coletados 3 mL de 

urina com seringa descartável de 3mL e agulha hipodérmica 25x0,7. Em 

seguida, a urina foi transferida para tubo coletor autoclavado e, depois da 

realização do teste de fita, foi centrifugada para a realização da UPC. As 

amostras não passaram por nenhum método de armazenamento, sendo 

realizados os exames imediatamente após as coletas. 

Os exames realizados foram interpretados levando em consideração a 

proteinúria (quando presente), relação proteína/ creatinina urinária e os níveis 

séricos de ureia e creatinina. A proteinúria foi detectada em uma primeira 

instância através das fitas de urinálise3. Posteriormente a urina coletada foi 

submetida à realização da relação proteína/creatinina urinária. Para tal a 

proteína urinária foi mensurada pelo método vermelho de pirogalol e a 

creatinina urinária pela reação de Jaffé. Para as amostras de soro sanguíneo 

foram dosadas creatinina pela reação de Jaffé e ureia  pelo método enzimático 

UV. Depois de um adequado método de mistura entre reagentes e amostras, o 

resultado foi obtido por aparelho de leitura4. Todos os reagentes bioquímicos 

citados são do sistema Labtest5.  

A análise estatística foi realizada por estatística descritiva, análise de 

interdependência entre duas amostras (qui-quadrado), identificação de relação 

entre duas variáveis (correlação de Spearman) e teste de normalidade 

(Shapiro-Wilk). 

Os valores referenciais utilizados para a análise estatística seguem os 

padrões descritos pela International Renal Interest Society (IRIS) para 

creatinina sérica e UPC. Para a ureia sérica segue o padrão descrito por 

                                                           
1
 Centrífuga CELM combate LS3 Plus 

2
 Ultrassonógrafo veterinário Sonoscape mod. A6 com transdutor linear L745 [ 5-11 MHz ] 

3
 Uriquest Plus - Labtest Diagnóstica S/A, Lagoa Santa-MG 

4
 Analisador bioquímico semiautomático Bioplus BIO-2000 

5
 LABTEST - Labtest Diagnóstica S/A, Lagoa Santa-MG 
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Lopes, Biondo e Santos (2007) (valor utilizado pelo laboratório de análises 

clínicas das FIO), conforme a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Valores referenciais para análise estatística e discussão.   

Teste bioquímico    Valor 

UPC      <0,4 

Creatinina     <1,6 mg/dL 

Ureia     <64,2 mg/dL 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do exame qualitativo de proteinúria pelo teste de fita, 

relação proteína/ creatinina urinária e ureia e creatinina séricas estão 

demonstrados no quadro 1. 

Quadro 1 - Resultados da avaliação bioquímica sérica e urinária dos felinos. 

 Teste de fita UPC Ureia Creatinina 

Gato 1 1+ 0,066 41 1,4 

Gato 2 2+ 0,116 41 1,1 

Gato 3 2+ 0,1208 45 1,3 

Gato 4 2+ 0,248 38 0,8 

Gato 5 2+ 0,2048 41 1,2 

Gato 6 2+ 0,208 45 1,1 

Gato 7 3+ 0,096 31 1,7 

Gato 8 3+ 0,2524 35 0,9 

Gato 9 3+ 0,1936 44 1,1 

Gato 10 2+ 0,0972 41 1,2 

Gato 11 2+ 0,066 36 1,2 

Gato 12 2+ 0,0688 32 1,8 

Gato 13 2+ 0,2476 35 1,2 

Gato 14 3+ 0,156 30 1,2 

Gato 15 3+ 0,19 45 1,0 

Gato 16 2+ 0,0644 35 1,1 

Gato 17 2+ 0,1872 35 1,3 

Gato 18 2+ 0,1296 41 1,7 

Gato 19 2+ 0,202 43 1,0 

Gato 20 3+ 0,2 32 1,5 

Gato 21 3+ 0,3912 30 0,9 
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Quadro 1 - Resultados da avaliação bioquímica sérica e urinária dos felinos (continuação). 

Gato 22 3+ 0,84 61 2,6 

Gato 23 2+ 0,1048 40 1,5 

Gato 24 3+ 0,172 39 1,6 

Gato 25 3+ 0,32 50 1,6 

Gato 26 3+ 0,09 51 1,5 

Gato 27 3+ 0,106 51 2,0 

Gato 28 - 0,136 30 1,9 

Gato 29 2+ 0,0816 63 2,5 

Gato 30 3+ 0,052 34 1,6 

Gato 31 4+ 0,852 35 1,5 

Gato 32 3+ 0,052 25 1,1 

Gato 33 1+ 0,1232 60 3,3 

Gato 34 2+ 0,1056 35 2,0 

Gato 35 2+ 0,042 42 1,9 

Gato 36 2+ 0,1148 58 1,5 

Gato 37 3+ 0,2924 23 1,5 

Gato 38 2+ 0,104 38 1,7 

Gato 39 2+ 0,3 41 2,0 

Gato 40 2+ 0,208 45 1,9 

Gato 41 1+ 0,0908 32 1,3 

Gato 42 3+ 0,3088 38 1,6 

Gato 43 1+ 0,132 31 1,3 

Gato 44 2+ 0,2536 33 1,9 

Gato 45 3+ 0,3736 34 1,5 

Gato 46 3+ 0,0584 63 1,5 

Gato 47 2+ 0,1428 41 1,7 

Gato 48 2+ 0,1328 53 1,3 

Gato 49 3+ 0,2912 70 1,6 

Gato 50 2+ 0,076 49 1,2 

Gato 51 2+ 0,2 52 1,5 

Gato 52 2+ 0,0476 37 1,5 

Gato 53 2+ 0,2844 20 1,5 

Gato 54 2+ 0,0684 41 1,6 

Gato 55 2+ 0,042 43 1,5 

 

A proteinúria persistente é a principal característica de animais com 

doenças glomerulares. O diagnóstico precoce é de suma importância para o 

controle da doença. O objetivo é diagnosticar doenças que cursam com perda 
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proteica antes do desenvolvimento da azotemia (CHEW; DiBARTOLA; 

SCHENCK, 2011). 

Os exames de fita para proteinúria são normalmente usados para 

triagem. Ao ser identificado qualquer nível de proteína na urina através deste 

método, a UPC é então realizada. O presente estudo demonstrou que tal 

prática está correta, devido à relação fortemente comprovada entre a 

proteinúria em exames de fita e a UPC como demonstrado na tabela 4. Apesar 

do alto índice de proteinúricos nos exames de fita, a apresentação de animais 

com UPC acima de 0,4 foi mínima, somando um total de apenas dois gatos, ou 

seja, 3,6% de um total de 55 animais. Este resultado se dá devido o 

direcionamento do presente estudo ser em gatos saudáveis. No estudo de 

Paepe et al. (2013), gatos com UPC >0,4 também se apresentou em apenas 

dois gatos, contudo ambos eram idosos. Tal resultado seria muito diferente se 

a pesquisa estivesse relacionada com doentes renais crônicos como mostra 

um estudo feito por Valderrama, Sanz e Velenzuela (2013), onde 54% dos 

gatos com DRC apresentaram uma UPC com valores superiores a 0,4. 

Foi observado que os dois únicos gatos com UPC >0,4 estavam em 

grupos com alto índice de proteína em testes de fita (um com 3+ e outro com 

4+). Porém, ainda assim é incomum o alto índice da triagem visto que 54 gatos 

apresentaram proteinúria em algum nível. A presença de doenças subjacentes 

poderia explicar esse índice, uma vez que não há histórico clínico de nenhum 

animal. Contudo, uma pesquisa feita por Whittemore et al. (2007) avaliando 

grupo de gatos saudáveis e doentes (divididos em grupos de acordo a doença 

apresentada) determinou que não há diferença significante entre os grupos 

para índices de proteinúria em testes de fita. 

Os valores positivos de alta ocorrência para a proteinúria em exames de 

fita podem ter relação com urinas concentradas (traços de até 1+ podem ser 

normais nesta condição) e também com a baixa especificidade da fita. 

Contudo, isso não interfere na relação proteína/creatinina urinária, pois a UPC 

geralmente está normal em animais com reação positiva à presença de 

proteína na fita de urinálise e, mesmo que as concentrações de proteína e 

creatinina sejam elevadas em urinas altamente concentradas, isso em nada 

interfere na UPC, já que a relação utiliza as duas concentrações (CHEW; 

DiBARTOLA; SCHENCK, 2011). Em gatos, a piúria é a única condição onde 
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falsos positivos são incomuns para proteinúria em exames de fita 

(WHITTEMORE et al., 2007). 

Entre 55 gatos, apenas um teve ausência de proteinúria. Valor incomum, 

já que este é um forte indício de UPC elevada. Ainda assim, esse resultado 

pode ter sido um falso negativo, visto que tal urina encontrava-se 

extremamente diluída. Segundo Chew, DiBartola e Schenck (2011), urinas com 

uma baixa densidade urinária costumam apresentar falsos negativos para 

proteinúria em fitas de urinálise. Porém, não há meios de determinar se esse 

foi o caso, pois o presente trabalho não envolve pesquisa de densidade 

urinária.  

Entretanto, animais com uma UPC no limite do tolerado (entre 0,2 e 0,4) 

apresentaram índices bastante consideráveis, representando 32,7% dos 

animais (18 gatos). E animais com UPC desejável, ou seja, com valores 

inferiores a 0,2, representam 63,6% (35 gatos). Fazendo uma comparação com 

a pesquisa de Paepe et al. (2013) pode-se admitir que os valores não são tão 

dissonantes, pois os gatos que apresentaram UPC no limite do tolerado foram 

um total de 25% e os com UPC < 0,2 representaram 72%. 

O ideal seria a repetição de exames de UPC seriados para os casos de 

proteinúria incerta, para posterior realização de média e obtenção de resultado 

mais fidedigno, como sugerido por Littman et al.(2013), para determinar se tal 

proteinúria é transitória ou permanente. 

Um fator que merece ser considerado é o fato de os gatos interioranos 

terem livre acesso à rua e urinarem com muita frequência, incluindo também os 

gatos de ONG, pois vivem em uma área espaçosa coberta de areia. Esse fato 

dificultou a coleta, tornando impossível alcançar um volume de 10 mL de urina 

(dito ideal), sendo coletados apenas 3 mL. O método de coleta foi o ideal, por 

cistocentese guiada por aparelho de ultrassonografia, excluindo a possibilidade 

de contaminação bacteriana. Entretanto, não foi realizado exame do sedimento 

urinário, não sendo possível a exclusão de cistites, condição que poderia 

causar resultados positivos para proteinúria. 

A relação entre proteinúria e UPC está representada na tabela 4 

conforme o método Qui-quadrado.  
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Tabela 4 - Correlação do teste de fita com a UPC 

Teste de fita UPC TOTAL 

< 0,2 0,2-0,4 > 0,4 

- 1 0 0 1 

+ 4 0 0 4 

++ 20 10 0 30 

+++ 10 8 1 19 

++++ 0 0 1 1 

TOTAL 35 18 2 55 

P-valor <0,0001 

 

Considerando o P-valor, verificou-se que existe uma dependência muito 

significativa entre proteinúria e UPC. Na pesquisa de Lyon et al. (2010), 

proteinúricos positivos em testes de fita apresentaram em sua maioria uma 

UPC elevada, porém foi comprovada falha pelo número elevado de falsos 

positivos em testes de fita para resultados ligeiramente positivos. O presente 

trabalho também mostra indícios de falsos positivos, entretanto sem 

comprovação. 

Apesar de a gravidade da proteinúria estar associada à crise urêmica 

(PRESSLER, 2006a) e até mesmo a predição do desenvolvimento de azotemia 

(CHAKRABATI; SYME; ELLIOTT, 2012), não houve correlação entre UPC e 

creatinina (P-valor=0,8107) e entre UPC e ureia (P-valor=0,3912). Não foram 

encontrados estudos que correlacionassem esses parâmetros em gatos 

saudáveis para uma análise comparativa. Porém, há estudos que 

correlacionam esses parâmetros quando os animais são DRC, como cita o 

trabalho de Castro et al. (2009). 

A incidência de gatos com valor acima do limite para creatinina sérica foi 

de 27,3% (15 animais). Índice muito alto visto que tais animais são 

considerados saudáveis. Até mesmo gatos com diabetes mellitus apresentaram 

menor aumento da creatinina sérica (11%) como demonstrado na pesquisa 

realizada por Paepe et al. (2014).  Entretanto, grande parte desses animais 

vivem em superpopulações, onde estão sujeitos a uma variedade de doenças 

infecciosas as quais podem esconder seus sinais clínicos por longo período, 

podendo até ser uma explicação para alterações nesse e em outros 

parâmetros devido a algumas dessas doenças poderem levar a lesões 

glomerulares. Porém, na pesquisa de Baxter et al. (2012), onde foram 
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avaliados gatos infectados por FIV e saudáveis, não houve diferença entre as 

proporções de creatinina e ureia acima do limite para cada grupo. No entanto, a 

proporção de gatos proteinúricos foi maior que o dobro para gatos infectados 

por FIV em comparação aos não infectados. 

Como outra possibilidade para o referido índice, poderia estar a 

desidratação em alguns dos animais, tendo em vista serem animais, em sua 

maioria, provenientes de gatis e devido a grande maioria não ter ultrapassado o 

valor limite com significância. Além disso, conforme afirmação de Lopes, 

Biondo e Santos (2007), a elevação da creatinina sérica ocorre mais 

tardiamente nos estados de doença renal quando comparado com a ureia 

sanguínea, que no presente trabalho se demonstrou elevada em apenas um 

animal. 

Nesse caso torna-se necessária a realização de exames seriados de 

creatinina e ureia séricas, bem como da UPC. Um aumento seriado de 

azotemia renal e proteinúria renal persistente são achados sugestivos de 

doença renal crônica (BROWN, 2011). 

Dos dois animais com UPC>0,4, apenas um apresentou aumento dos 

níveis de creatinina sérica, podendo caracterizar doença renal se associado a 

outros achados, como isostenúria. O outro animal livre de azotemia poderia ter 

glomerunefrite, sendo necessária a pesquisa seriada da proteinúria que, se 

confirmada, leva o clínico a pesquisar a doença de base para tratamento 

evitando assim a progressão da doença glomerular. 

Com relação à ureia sérica, apenas um animal (1,8%) demonstrou níveis 

elevados. Estando o felino com creatinina e UPC dentro dos níveis de 

normalidade, e apesar de ter apresentado 3+ para proteinúria em testes de fita, 

este achado laboratorial não caracteriza suspeita de doença renal.  A 

concentração de ureia é afetada por fatores extrarrenais como ingesta proteica 

elevada e jejum prolongado. Devido a essas interferências, a ureia não é um 

bom indicador do funcionamento renal quando analisada unicamente, como 

justificado por Lopes, Biondo e Santos (2007).  

 



39 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho constatou que é relativamente comum a ocorrência 

de níveis de proteinúria considerados anormais, porém, ainda abaixo do limite 

máximo considerado. Esses casos merecem uma melhor investigação para 

saber se há proteinúria renal persistente, e se sim, investigar a doença de base 

antes do desenvolvimento da azotemia. Com base nisso, pode-se concluir 

então que a avaliação rotineira de biomarcadores renais é essencial para a 

detecção precoce de glomerunefrite, assim como sua doença de base, 

tornando possível prolongar e melhorar a qualidade de vida dos felinos. 
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