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RESUMO 

A doença renal é considerada por muitas vezes uma consequência de patologias primárias, 
levando a distúrbios importantes para o organismo, o que interfere drasticamente no bem estar 
animal. Cães e gatos, assim como outras espécies, são predispostos ao surgimento de 
nefropatias em decorrência da idade e a apresentarem uma injúria renal; porém, há casos nos 
quais lesões congênitas diminuem a qualidade de vida dos animais domésticos. Assim, é de 
extrema importância para a medicina veterinária que sejam desenvolvidos métodos específicos 
e sensíveis que identifiquem ou façam levantar a suspeita de injúria renal, seja inicial ou tardia, 
por meio de marcadores específicos renais; estes podem ser divididos em endógenos, avaliados 
pelo plasma ou soro (ureia, creatinina, fator de crescimento fibroblástico-23, cistatina C, 
dimetilarginina simétrica [SDMA]) e urinários, mensurados na urina (proteinúria, N-acetil-Beta-D-
glucosaminidase, Gama-glutamiltransferase, lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos, 
proteína ligante do retinol e imunoglobulina G). O objetivo desta revisão de literatura é 
demonstrar os principais métodos disponíveis para avaliação renal e a importância de 
identificação precoce da mesma, a fim de otimizar a conduta terapêutica e melhorar o prognóstico 
de animais com doenças renais crônicas. 

 Palavras chaves: Rins. Urinário. Nefropatias. Marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Kidney disease is often considered a consequence of primary pathologies, leading to disorders important to 

the body, which drastically interfere with animal welfare. Dogs and cats, as well as other species, are 

predisposed to the appearance of nephropathies as a result of age and to present a renal injury; however, 
there are cases in which congenital lesions decrease the quality of life of domestic animals. Thus, it is 

extremely important for veterinary medicine to develop specific and sensitive methods that identify or cause 

suspected renal injury, whether early or late, by specific renal markers; (proteinuria, N-acetyl-Beta-D-

dimethylarginine), and urine (urinary protein-N-acetyl-beta-D- glucosaminidase, gamma-

glutamyltransferase, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, retinol-binding protein and 

immunoglobulin G). The objective of this literature review is to demonstrate the main methods available 

for renal evaluation and the importance of early identification of it, in order to optimize therapeutic 

management and improve the prognosis of animals with chronic renal diseases. 

Key words: Kidneys; Urinary; Kidney disease; Markers. 
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1. CAPÍTULO 1- RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1.1- Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO) 
1.1.1- Local 

 Foi realizado estágio curricular no Hospital Veterinário Roque Quagliato 

na FIO (Faculdades Integradas de Ourinhos), localizado na rodovia 153 km 339, 

Bairro Água do cateto, no setor de Laboratório Clínico, no período de 01/08/17 

ao dia 31/08/17. Sob supervisão do professor Doutor Breno Fernando de 

Almeida e da farmaceutica Maria Rachel Buscollo e professor Doutor Luiz Daniel 

Barros. 

1.1.2 Atividade realizadas 

 O laboratório do Hospital Veterinário das FIO (Faculdades Integrada de 

Ourinhos), apresenta diversos equipamentos os quais buscam promover um 

melhor acompanhamento clínico de determinados pacientes. Dentro os exames 

que acompanhei e realizei foram: hemogramas, bioquímicos, antibiogramas, 

urinálises, análises e identificações microbiológicas. Aprendizado com ciência 

molecular como: realizações de PCRs (Reação de Cadeia Polimerase), desde a 

confecção dos primmers até interpretação na máquina, contra determinados 

agentes infecciosos (erlichiose sp e babesia sp), avaliações parasitológica de 

fezes de caprinos, bovinos, ovinos e coelhos, utilizando métodos específicos de 

Gordon Whitlock, Faust e Willis. Realizava apresentações semanais e 

discussões sobre os achados laboratoriais de casos clínicos realizados no 

hospital veterinário das Fios. 

 Dentre os hemogramas realizados durante estágio, 76% foram de 

hemogramas caninos, 13% hemogramas de felinos, 5% hemogramas de 

equídeos, 3% hemogramas de aves e 1% hemogramas de ovinos, caprinos e 

bovinos, conforme o gráfico 1, abaixo. 

 
Gráfico 1: Hemogramas realizados no mês de agosto 
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https://www.google.com.br/search?safe=active&q=Gordon+Whitlock&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiD3p669_rVAhUE2mMKHTWjBPkQvwUIJCgA
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 Os exames realizados no estágio curricular na Faculdade Integradas de 
Ourinhos são listados no gráfico 2, abaixo. 

 
Gráfico 2: Exames realizados no mês de agosto no período de 01/08/17 à 31/08/17, na Faculdade 
Integrada de Ourinhos (FIO) 

 

1.1.3 Exames 

 

 Hemograma: após chegada do sangue no laboratório através de 

microtubo ou tubo com EDTA, avaliava-se se tinha alterações ocorrido pela 

coleta (fibrina e coágulo). Visto isto, as contagens totais de eritrócitos, leucócitos, 

plaquetas e dosagem de hemoglobina eram obtidas a partir do contador de 

células automatizado veterinário (ABX Micros ESV 60, Paris, França) e o volume 

globular era determinado pelo método do microcapilar de Strumia (11.400 rpm 

por 5 minutos), o método de microcapilar, avaliava também o índice ictérico e a 

proteína total, através do refratômetro. Posteriormente se realizava a confecção 

do esfregaço sanguíneo para contagem diferencial e avaliação microscópica de 

alterações morfológicas das células. Os bioquímicos eram realizados 

diariamente seguindo protocolos de bulas de cada reagente sempre respeitando 

a amostra especificado pelos fabricantes.  

 As culturas e antibiogramas eram realizados conforme as solicitações dos 

médicos veterinários da instituição. Todo início de semana, se observava-se se 

havia os ágares (Ágar sangue, Mac Conkey e Saboroud) e o caldo BHI (brain 

heart infusion) para realização da cultura. Quando acabava alguns destes ágares 

se realizava a confecção seguindo os protocolos do fabricante. As amostras que 

chegavam para cultura e antibiograma eram ao mesmo tempo cultivados, 

sempre após esterilização da capela com Álcool Absoluto e luz UV (ultravioleta) 
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por 15 minutos. Após semear os ágares e colocado a amostra no caldo BHI, os 

mesmo eram incubados em estufa, na temperatura aproximadamente de 37º, no 

período de 24 horas. Posteriormente à 24 horas, se observava-se crescimento 

microbiológico ou não, em casos que estivesse mais de uma colônia diferente 

após crescimento, era isolado e identificado utilizando os kits Bactray 1, 2 e 3 e 

kit de enterobacterias. O antibiograma era realizado durante a semeação dos 

demais ágares, utilizando as respectivas amostras e selecionando os melhores 

antibióticos para os respectivos agentes.  

 As urinas após a chegada no laboratório, eram colocadas em um tubo 

falcon (15 ml), sendo considerada o mínimo de 5 ml de urina para realização do 

exame. Primeiramente realizava-se um exame físico para avaliação do aspecto, 

odor e coloração, logo isso era determinado a densidade pelo refratômetro, e 

posteriormente passada a fita de urinálise (tipo 1) para avaliação química da 

amostra como: pH, proteína, glicose, urobilinogênio, bilirrubina, sangue oculto, 

nitrito e corpos cetônicos. O tubo de falcon com a urina, era colocado em uma 

centrífuga de 11.400 rpm por 6 minutos, para avaliação sedimentoscopia em 

lâmina avaliando principalmente a presença de cilindros, cristais, células da 

pelve e transição, hemácia, leucócitos e bactérias. 

 Os testes rápidos para erliquiose e para Fiv (Virus da Imunudeficiência 

Felina) e FelV (Virus da Leucemia Viral Felina), se realizava no laboratório, de 

animais com suspeita de ambas doenças. Os dois kits eram: 4 DX Plus e Teste 

rápido para Fiv e FelV respectivamente. O método que se seguia, para 

realização dos testes, eram de acordo com a bula do fabricante. A avaliação do 

teste era de aproximadamente 15 minutos, interpretando o resultado pela bula. 

 Os PCRs, se realizava-se na sala de biologia molecular do hospital 

veterinário das FIO. Dentre os procedimentos realizados eram: extração do DNA 

do sangue total do animal, confecção do ágar em Gel e realização dos primmers 

e interpretação na máquina. Todos procedimentos eram ilustrados em papeis 

para evitar erros. 

 Os exames coproparasitológicos dos demais animais (ovinos, caprinos, 

bovinos e caninos), eram examinados após colheita ou após refrigeração na 

geladeira de no máximo dois dias. Os métodos coproparasitológicos utilizados, 

dependia da espécie animal. Os métodos utilizados: Willis, Gordon&Whitlock,e 

Faust. O método de Gordon&Whitlock, variava-se entre as espécies pela 

quantidade de gramas de fezes: ovinos e caprinos utilizava-se 2 gramas de fezes 

para 28 ml de água hipersaturada e em bovinos e equinos, utilizava-se 4 gramas 

de fezes para 56 ml de água hipersaturada. Após macerar as fezes com auxílio 

do bastão de vidro, realizava-se a filtração com uma gaze e o conteúdo líquido 

era colocado em uma câmera de mac máster, para contagem dos ovos de 

parasitas, sendo os principais estrongilídeos, estrongiloides, eiméria e monieza. 

Para cães utilizava-se o método de Faust, método mais complexo, o conteúdo 

era centrifugado junto com água mineral, na qual após as 3 centrifugações se 
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retirava-se o sobrenadante, posteriormente introduzia o sulfato de magnésio e 

realizava a centrifugação novamente, retirava-se uma gota do conteúdo da 

sobrenadante e incorporava com uma gota de iodo em uma lâmina, para 

contagem em microscópico de ovos. 

 Todos exames laboratoriais eram registrados em um caderno, para 

avaliação mensal dos exames realizados no laboratório do hospital veterinário 

das FIO. 

1.1.4 Avaliação pessoal 

 

 Gostei bastante, pois foi um ambiente bem confortável na qual, obtive 
conhecimentos específicos sobre a realização e interpretação de determinados 
exames, além de ter um convívio excelente dentro do laboratório. Agradeço 
imensamente a todos que contribuíram pelos conhecimentos e ensinamentos 
passados. 

1.2- UNESP - Botucatu - SP: Área de moléstias infecciosa 
 

1.2.1- Localização 

 

Foi realizado estágio obrigatório na instituição da Unesp de Rubião Junior 

de Botucatu no setor de Moléstias Infecciosas, no período de 04/09 a 30/09, 

sobre supervisão do prof. Doutor Antônio Carlos Paes.   

1.2.2- Departamento de moléstias infecciosas 

 

A Unesp como todo é dividida por departamentos como: clínica de 

pequenos e grandes animais, cirurgia de pequenos e grandes animais, 

reprodução de grandes animais, laboratório clínico, microbiologia, patologia, 

reprodução de grandes animais e área de moléstias infecciosas. A área de 

moléstias infecciosas atendia animais de grande e pequeno porte que após 

serem examinados e avaliados pela triagem ou pelos demais departamentos, 

que eram identificados ou sugeria uma doença infecciosa era encaminhado para 

o departamento de moléstias infecciosa. Esse departamento é separado em 

recepção, três ambulatórios (disposto de computadores, mesas, utensílios para 

realização de exames e duas mesas), em um dos ambulatórios havia utensílios 

de oxigênio para animais debilitados. Após os ambulatórios, ficava a sala dos 

residentes e as internações. Na internação se dividia em observação, fluido, 

cinomose e auxílio. Para cinomose e observação os animais apresentavam 

baias separadas, com salas dispostas mais no fundo do departamento. Área de 

fluido e auxílio os animais ficavam na mesma sala recebendo suporte para suas 
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devidas doenças. Posteriormente a estas áreas, havia uma sala em que se 

realizava a necropsia e biopsias dos animais que vinham a óbito. 

 Os residentes dividiram os sete estagiários em 2 grupos, no qual 

revezavam entre atendimento e internação. 

1.2.3- Atividades realizadas 

 

Após chegada do proprietário e do animal ao departamento, era realizado 

de imediato a colheita de sangue tanto de animais encaminhados como de 

retornos para avaliação hematológica, após isto os animais eram chamados um 

por um para consulta e/ou retorno. Na consulta se realizava uma anamnese mais 

específicas e detalhadas, para obtenção de informações necessárias para 

diagnóstico da doença. Esta anamnese era realizada através do sistema 

computorizado utilizado na UNESP de Botucatu, em que todo animal era 

registrado e monitorizado pelo sistema, como: medicações prescritas, laudos de 

exames como: ultrassom e raio-x, hemogramas, bioquímicos, urinálises, entre 

outros. Os casos de retorno a anamnese eram menos especificas. 

Após anamnese se realizava o exame físico completo do animal e 

colocado no sistema computorizado. Os exames realizados eram recebidos via 

sistema na qual após as demais tarefas, os residentes discutiam e chegava a um 

diagnóstico. Animais com cinomose, parvovirose ou doenças mais graves eram 

internados com cuidados na instituição. Animais com erliquiose em caso mais 

brandos eram tratados em casa com prescrição médica. 

Na internação os animais eram medicados conforme prescrição dos 

residentes responsáveis pelos casos. Os serviços prestados eram: limpeza de 

baias, limpeza dos animais, trocas de baias, medicamentos, alimentação dos 

animais internados e cuidados em geral. 

1.2.4- Casuística da área de moléstias infecciosas 

 

Durante o estágio no departamento de moléstias infecciosas acompanhei 

210 animais sendo 197 caninos, 12 felinos e 1 bovino, conforme o gráfico 3, 

abaixo. 
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Gráfico 3: Espécies de animais atendidos no mês de setembro no setor de moléstias infecciosas 

 Nos quais destes 210 animais atendidos, teve os respectivos 
diagnósticos: 141(63,80%) de animais com doenças infecciosas, 16 (7,25%) 
animais não tinham doenças infecciosas e 64 (28,95%)foram casos 
inconclusivos, conforme respectivo gráfico 4, abaixo. 

 
Gráfico 4: Diagnósticos dos animais atendidos no mês de setembro no setor de moléstias 
infecciosas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), UNESP-Botucatu 

 

Dentre as doenças infecciosas diagnosticadas na rotina se destacavam 

principalmente: Hemoparasitose (59,57%) e Parvovirose (17,02%) em seguida, 

Cinomose (7,80%), Complexo Respiratório Viral Felina (3,54%) (CRVF), 

Leishmaniose (2,83%), Leptospirose (2,83%), Micoplasmose (2,12%), 

Imunodeficiência Viral Felina (F.I.V) (1,41%), Papilomatose (0,70%), Clostridiose 

(0,70%), Peritonite Infecciosa Felina (0,70%) e Hepatite Infecciosa (0,70%), 

conforme o gráfico 5, abaixo.  
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Gráfico 5: Doenças infecciosas identificada nos animais atendidos no mês de setembro no setor 
de moléstias infecciosa, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), UNESP-
Botucatu 
 

1.2.5- Avaliação pessoal 

 

 Ambiente confortável, foi aonde fiz mais coisas, gostei bastante, 

acompanhava exclusivamente os casos da rotina, além de realizar 

medicamentos e cuidados com os animais internados. Além de um bom convívio 

entre os residentes responsáveis. 

1.3 UEL: Departamento de clínicas de pequenos animais 
 

1.3.1 Localização 

 

Foi realizado estágio obrigatório na universidade estadual de Londrina no 

período de 02/10 ao dia 31/10 no setor da clínica médica de Animais de 

companhia, sobre orientação do Prof. Dr. Lucas Alécio Gomes. O hospital 

veterinário fica localizado no campus da UEL (universidade estadual de 

londrina).  

1.3.2 Hospital veterinário UEL e departamentos 

 

O hospital veterinário é disposto por setores de clínica médica de animais 

de companhia, cirurgia médica de animais de companhia, clínica e cirurgia de 

grandes animais, teriogenologia animais de companhia (TAC), moléstias 

infecciosas (M.I) e Pronto Socorro médica e cirurgia (PS) e internamento. O 

hospital apresenta uma farmácia, sala de triagem, secretaria, sala dos 

residentes, duas internações (clínica/cirurgia), sala de pronto socorro, quatro 

ambulatórios para clínica médica, quatro para clínica cirúrgica, dois para TAQ, 

sala de ultrassom, laboratório clínico, laboratório de zoonoses, laboratório de 

parasitologia, laboratório de micologia, áreas de grandes animais, centro 
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cirúrgicos (pequenos e grandes animais), lavadouros, banheiros, bebedouros de 

água, cozinha. 

Na internação da médica, havia baias de cães e para gatos, a capacidade 

de animais era de acordo com a quantidade de baias. Animais internados eram 

submetidos a exames periodicamente, cuidados de limpeza, administração de 

medicamentos prescritos pelos residentes responsáveis, passeios com os 

animais internados para suas respectivas necessidades, transportar animais 

para exames de imagem, cuidados com a fluidoterapia com auxílio de bombas 

de infusões, administração de comida e água para os animais internados e 

monitorização. 

 As áreas possuem residentes no qual os R1 realizavam rodizio por todas 

áreas do hospital, já os R2 acompanhavam em áreas fixas. 

 

1.3.3 Atividades realizadas 

 

 Os estagiários curriculares foram divididos em grupos nos quais 

acompanhavam os residentes responsáveis. Na primeira semana de estágio, 

fiquei na internação realizando atividades como: limpeza de baias, alimentação 

dos animais internados, medicações, ajudas para mexer com o animal como: 

colocar acesso, coletar sangue, exame físico e medição da pressão arterial e 

passeios com os animais internados. Realizava-se discussões com o professor 

responsável pela semana, em que apresentava o caso para possíveis 

esclarecimentos e possibilidades diagnóstica de determinada doença no animal. 

 

1.3.4 Casuística da clínica médica de pequenos animais 

 

 Na primeira semana de estágio, fiquei responsável pelo internamento 

médico do hospital veterinário da UEL, acompanhando duas residentes 

responsáveis, realizando atividades como limpeza de baias, passeios com os 

animais internados, fornece alimentação (água e comida), administrar 

medicamentos prescrito pelos residentes responsáveis e manutenção da 

fluidoterapia dos animais. As demais semanas fiquei no atendimento 

acompanhando a rotina na clínica médica. As atividades realizadas foram: 

anamneses e exames físicos detalhados com o proprietário, prescrição de 

medicamentos para tratamento em casa, coleta e entrega de exames no 

laboratório clínico e discussão sobre os casos do dia. 

 Em geral, acompanhei 55 animais, sendo 52 (95%) da espécie canina e 3 

(5%) da espécie felina, conforme o gráfico abaixo. 



21 
 

 
Gráfico 6: Casuística acompanhada no mês de outubro no hospital veterinário a UEL 
(Universidade Estadual de Londrina) 

 

 Através de exames como: hemograma, bioquímicos, análises de urinas, 

ultrassom, radiografias, coproparasitológico, exames de toxoplasmose, 

neosporose, leptospirose. Obteve-se os seguintes diagnósticos, segundo o 

gráfico abaixo. 

 
Gráfico 7: Casuística de doenças diagnosticadas na universidade estadual de Londrina (UEL) no 
mês de estágio obrigatório 

 

1.3.5- Avaliação pessoal 

 

 Ambiente confortável, residentes que acompanhei foram respeitosos e me 
passaram ensinamentos, acompanhei os casos da rotina sempre acompanhado 
com o residente responsável, tinha pouca liberdade. Pessoalmente fiquei em 
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meio termo quanto a gostar do ambiente de trabalho, porém foi poucos dias que 
me enturmei. A rotina foi abaixo do que eu esperava. 
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2-CAPÍTULO 2 -TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

1 Introdução 
 

 Os rins recebem 25% do débito cardíaco, e tem como função essencial 

filtrar o sangue e excretar resíduos desnecessários para o organismo. Algumas 

substâncias que passam pela filtração e são essenciais para o organismo, como 

proteínas de baixo peso molecular, água e os eletrólitos, são totalmente 

reabsorvidos (LUNN, 2011). 

 Os rins, têm como unidade funcional os néfrons, que possuem os 

seguintes constituintes: glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, 

túbulo contorcido distal e ducto coletor. Os néfrons possuem três funções 

principais: filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular. Na filtração, a 

membrana basal glomerular oferece resistência necessária para que 

substâncias com alto peso molecular sejam retidas nos capilares, como as 

proteínas plasmáticas e células sanguíneas. A reabsorção e secreção de 

substâncias variam de acordo com o segmento tubular (JERICÓ, 2015).  

 Dentro das avalições diárias na clínica veterinária para doença renal como 

hemograma e bioquímicos, a análise de urina e dos marcadores renais se 

destacam. A análise de urina possui extrema importância para animais com 

doenças renais e não renais (WAMSLEY; ALLEMAN, 2007). Esta análise se 

divide em três parâmetros: propriedade físicas, químicas e análise do sedimento 

urinário (REBAR, 2008).  

 O objetivo desta revisão é demonstrar a importância dos marcadores 

renais para diagnóstico rápido e preventivo de possíveis injúrias renais em cães 

e gatos, a fim de individualizar e otimizar a conduta terapêutica para cada 

paciente e melhorar a qualidade de vida dos animais doentes. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Anatomia e fisiologia renal e principais doenças renais 

 

O sistema urinário é composto de dois rins, ureteres, bexiga urinária e 

uretra. Os rins dos animais de companhia são órgãos pares localizados na região 
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abdominal, sendo que o rim direito é localizado mais cranial comparado ao rim 

esquerdo, porém há extrema variação de acordo com o tamanho, forma e 

posicionamento nas determinadas espécies, como exemplificado na figura 

1(DYCE; SACK; WESING, 1997, REECE, 2005).  

Figura 1: Anatomia do sistema urinário em cães. 

 

Fonte:  Reece, W.O.The Urinary System, In: Functional Anatomy and Physiology of Domestice 

Animals 3rd ed., William O. Reece, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, Maryland, USA, pp. 

269-311. 2005 

 Os rins recebem cerca de 20-25% do débito cardíaco, sua vascularização 

é realizado pelo sangue arterial transportado pela artéria renal ramificada ramo 

da artéria aorta abdominal, e seu retorno venoso se dá pela veia renal que 

desemboca na veia cava caudal (REECE, 2005). 

 Sua unidade funcional é o néfron, o qual tem os seguintes componentes: 

cápsula glomerular (cápsula de Bowman), constituída por glomérulo e seus 

capilares (arteríola aferente e eferente), túbulo contorcido proximal, alça de 

Henle (ramo descendente e ascendente), túbulo contorcido distal e ducto coletor 

(DUKES, 2012). Em corte sagital médio do rim, visualiza o córtex externo, 

medula e pelve renais (Figura 2) (DYCE; SACK; WESING, 1997, REECE, 2005). 

Figura 2: A- Componentes do néfron e suas porções de córtex e medula; B) Corte sagital do rim 
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Fonte: Verlander, J. W. Solute Reabsortion. In: Cunningham's Textbook of Veterinary Physiology 
4th ed, J. G. Cunningham & B. G. Klein, Elsevier, USA. 2007 
 

 A função básica do rim é de filtração, reabsorção e secreção de 

substâncias necessárias ou não ao organismo (LOPES; BIONDO; SANTOS, 

2007), além de balanço hidroeletrolítico (LANGSTON, 2008; MORAIS; BACH; 

DIBARTOLA , 2008), produção e liberação de hormônios, controle da pressão 

arterial, síntese de eritropoietina e ativação da vitamina D (LUNN, 2011). 

 O glomérulo é uma rede de capilares que tem como função primordial 

reter constituintes celulares e proteínas de alto a médio peso molecular, filtrando 

e produzindo o fluido tubular (filtrado glomerular). A reabsorção tubular ocorre no 

decorrer dos segmentos tubulares (proximal e distal), alça de Henle e ducto 

coletor, sendo que aproximadamente 99% do filtrado glomerular é reabsorvido 

pelo epitélio (glicose e aminoácidos). O mecanismo de secreção pela qual ocorre 

a eliminação de substâncias do sangue é pelo deslocamento para o líquido 

tubular mediado por um transportador, como demonstrado na figura 3 (LUNN, 

2011).  

 
Figura 3: Funções de filtração, reabsorção, secreção e excreção em cada segmento do néfron. 
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Fonte: http://www.ibb.unesp.br 
 

 A taxa de filtração glomerular (TFG) serve como parâmetro para avaliação 

da função renal, considerado um método direto para avaliar a atividade 

glomerular ou identificar uma injúria renal (DIBARTOLA, 2000). A inulina 

exógena é considerada o principal marcador para avaliar a TFG, pois não se liga 

a nenhuma proteína plasmática, sendo excretada pela filtração glomerular, sem 

que ocorra reabsorção no decorrer dos túbulos (KUKANICH et al., 2007). 

 Doenças renais interferem drasticamente na funcionalidade dos néfrons, 

acometendo principalmente glomérulos, túbulos, tecidos intersticiais e vasos 

sanguíneos. As patologias glomerulares são divididas em hereditárias ou 

adquiridas. Além disso, podem ter origem infecciosa, tóxicas (endógenas ou 

exógena), imunomediadas, desiquilíbrios eletrolíticos ou por traumas (POLZIN; 

ROSS; OSBORNE, 2008; SYME, 2010). 

 

2.2 Marcadores renais 

 

 Os biomarcadores renais têm como intuito principal na medicina humana e 

veterinária identificar as nefropatias precocemente, a fim de obter melhora da 

http://www.ibb.unesp.br/
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conduta terapêutica e consequentemente qualidade de vida (JESSICA; 

HOKAMP, 2016). 

 Atualmente, um “biomarcador renal ideal” permite monitorar a progressão 

da doença inicial e grave, determinar a severidade da doença, identificar o local 

da lesão renal e prever as consequências clínicas (COBRIN et al., 2013). Na 

medicina veterinária, estes biomarcadores são divididos em marcadores 

endógenos e urinários, sendo ambos utilizados em conjunto para maior 

sensibilidade e especificidade diagnóstica (CLEMENTS; RELFORD; 

ROBERTSON, 2016). 

 

2.2.1 Marcadores Sanguíneos 

 

2.2.1.1 Creatinina 

 

 A creatinina plasmática é derivada do catabolismo dos tecidos 

musculares. Este metabólito é utilizado como energia para os músculos na forma 

de fosfocreatina. Esta conversão de fosfocreatina em creatinina é considerada 

irreversível e precisa de enzimas como arginina-glicina amidinotransferase 

(AGAT), guanidonoacetato-metiltransferase (GAMT) e creatinoquinase (CK) 

(TEXEIRA, 2013) 

 A quantidade de creatinina presente em um organismo é proporcional à 

massa muscular. Desta forma, animais com atrofia muscular devido à caquexia 

crônica severa, por exemplo, possuem níveis séricos de creatinina mais baixos 

que animais com grande massa muscular. Outras causas que diminuem a 

concentração sérica de creatinina é o hipotireoidismo e hepatopatias crônicas 

(MEUTEN, 2012). Situações de exercícios prolongados ou intensos, massa 

muscular extravagante, desidratação, ingestão recente de carne pelo animal ou 

trauma muscular causam aumento considerável dos níveis séricos de creatinina 

(TRIPATHI; GREGORY&LATIMER, 2011; BARSANTI, 2012) 

 A excreção da creatinina ocorre por via renal, sofrendo filtração glomerular 

sem reabsorção tubular (BRAUN; LEFEBVRE; WATSON, 2003). Os níveis de 

creatinina circulante refletem a taxa de filtração glomerular (TFG), o que faz 

supor que o aumento sérico desse catabólito indica deficiência na função renal 

(TEXEIRA, 2013). 
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A TFG está intimamente relacionada aos níveis de creatinina. Por 

exemplo, em animais acometidos por doença renal crônica (DRC) em estágios 

iniciais da doença há diminuição da TFG, fato que aumenta a creatinina sérica 

(sCr); já em estágios mais avançados não há aumento deste catabólito 

(CLEMENTS; RELFORD; ROBERTSON, 2016). 

 É preciso excluir as variações de creatinina transitórias pré-renais ou pós-

renais, mesmo que o diagnóstico de DRC já tenha sido estabelecido, como 

também considerar a condição corpórea do paciente, especialmente a massa 

muscular, para evitar a ocorrência de classificação errônea (POLZIN et al., 

2005). 

 A International Renal Interest Society (IRIS) propõe uma classificação de 

quatro estágios, que são estabelecidos principalmente pelas concentrações 

séricas da creatinina, indicando a TFG (POLZIN et al., 2005; SANDERSO, 2009; 

IRIS, 2009).  

 

2.2.2.1.2 Ureia 

 

 A ureia é sintetizada pelo catabolismo da amônia no fígado. Esse 

composto é indicador da TFG, embora menos fidedigno do que a creatinina. 

Ocorre aumento dos níveis séricos de ureia em casos de desidratação, aumento 

do catabolismo proteico, hemorragias gastrointestinais, hipercortisolismo, febre 

e após uma dieta rica em proteína, condições não relacionadas à TFG ou que 

indiquem uma lesão renal. A sua diminuição ocorre devido a uma falha na fonte 

de produção como em insuficiência hepática (BARSANTI, 2012; GEDDES, 

2013). 

 A ureia, assim como a creatinina, possui excreção pela via renal, porém 

durante passagem pelos túbulos é reabsorvida, fato que acarreta em alterações 

na avaliação das concentrações séricas (BUSH, 2004). Esse composto 

nitrogenado não é indicador específico de lesão renal, pois seu aumento no 

plasma está correlacionado a efeitos pré-renais e extra renais (KERR, 2003). 

 A avaliação bioquímica associada de creatinina e ureia em conjunto é 

essencial para animais com suspeitas de insuficiência renal. Suas 

concentrações se mantêm normais até que ocorra perda funcional de 

aproximadamente 66% dos néfrons. Todavia, uréia e creatinina são 
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considerados marcadores tardios e de baixa sensibilidade para indicar lesões 

renais agudas (DIBARTOLA, 2000; KERR, 2003; FORTERRE; RAILA; 

SCHWEIGERT, 2004). 

 

2.2.1.3 Fator de crescimento fibroblástico-23 (FGF-23) 

 

 O fator de crescimento fibroblástico-23 (FGF-23) é um hormônio 

fosfatúrico secretado pelos osteoblastos e osteócitos, que têm como uma de 

suas funções o aumento dos níveis séricos de fósforo (LIU, 2007; GALVÃO et 

al., 2013). A principal função deste fator é regular a excreção urinária de fosfato 

de acordo com a ingestão dietética e assim manter os níveis de fosfato sérico 

estáveis (MARSELL et al., 2008; ROSS et al., 2008) 

 Sua liberação ocasiona o aumento da excreção urinária de fósforo, pois 

inibe a reabsorção deste nos túbulos proximais dos néfrons e diminui reabsorção 

intestinal de fósforo, por conta dos baixos níveis de calcitriol, ocasionado pela 

redução da atividade intestinal (SHIMADA et al., 2004; NAKAI; KOMABA; 

FUKAGAWA ,2010; HOKAMP; NABITY, 2016).  

 Estudos deste fator na veterinária, sugerem que em gatos geriátricos (≥9 

anos), o FGF-23 se apresenta vantagem, pois acompanham o estágio da DRC 

(BLOCK, et al 1998; KALANTAR-ZADEH et al, 2006), considerando-se o valor 

de referência de 56-700 pg/mL para estes animais (HOKAMP; NABITY, 2016). 

 O aumento da concentração plasmática do FGF-23 tem piora significativa 

com a progressão do estágio da DRC estipulada pela IRIS. Pesquisas apontam 

que gatos suplementados com rações renais apresentam diminuição dos níveis 

de FGF-23 plasmáticos (HOKAMP; NABITY, 2016). 

 

2.2.1.4 Cistatina C 

 

 A cistatina C fisiologicamente é considerada uma protease endógena com 

função de inibir as proteases sintetizadas pelos lisossomos de células 

apoptóticas, protegendo o tecido conjuntivo. Esta protease é secretada de forma 

constante por todas células nucleadas. Além do papel de inibir as proteases, 

possui outras funções comprovadas, como modulação do sistema imunológico, 
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regulação da atividade antibacteriana e antiviral e proteção contra lesões 

encefálicas (MUSSAP; PLEBANI, 2004). 

  A sua concentração depende principalmente da taxa de filtração 

glomerular, não sendo influenciada pelo estado nutricional, massa muscular ou 

hipertermia (PRATES et al., 2007); todavia, em humanos, há relatos de que os 

valores da concentração na corrente sanguínea podem ser alterados de acordo 

com o sexo, altura, peso, ou de condições concomitantes, como diabetes 

mellitus, corticoidoterapia, distúrbios da tireoide e inflamação sistêmica (LIMA et 

al., 2014) 

 A cistatina C, devido à sua pequena massa muscular, é livremente filtrada 

pelos glomérulos, sendo metabolizada nos túbulos proximais distais e 

reabsorvida praticamente em 99% nos túbulos distais pelas células tubulares. 

Em condições de dano tubular renal, como em pacientes com doença renal 

crônica, ocorre aumento na concentração desta enzima na circulação, sendo 

considerada um marcador de alta sensibilidade para avaliar a TFG 

(ROYAKKERS et al., 2011; COBRIN et al., 2013). 

 A cistatina C apresenta maior acurácia diagnóstica quando comparada 

com a creatinina sérica na avaliação da taxa de filtração glomerular em animais 

com discretas lesões renais ou em DRC (CAMARGO, 2011). 

 

2.2.1.5 Dimetilarginina simétrica (SDMA) 

 

 Há décadas atrás foi descoberta um metabólito chamado dimetilarginina 

simétrica (SDMA) na urina de seres humanos, a qual logo foi considerada como 

um biomarcador fidedigno para o cálculo da taxa de filtração glomerular (TFG), 

o que poderia ajudar na previsão de possível doença renal crônica, quando 

comparada com os níveis séricos de creatinina (KAMIMOTO, AKAZAWA, 1970; 

HALL et al., 2014). 

 A SDMA é sintetizada pela degradação de proteínas metiladas; além 

desse subproduto, mais duas espécies são obtidas pela degradação, que são a 

monometilarginina (MMA) e dimetilarginina assimétrica (ADMC). Essas 

substâncias são produzidas por todas as células do organismo (BARTGES 

,2012; HALL et al., 2014). A SDMA não sofre influência da raça, tamanho 
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corporal, sexo, idade e dieta do animal (MOESGAARD, 2005; PEDERSEN et al., 

2006; MOESGAARD et al., 2007). 

 A SDMA, dentre as três argininas produzidas, é a única que apresenta 

excreção renal, sendo eliminado aproximadamente 90% do total circulante. 

Desta forma, seus níveis na corrente sanguínea estão intimamente relacionados 

com as alterações na TFG. O pequeno tamanho e a carga positiva desta arginina 

fazem com que passe livremente pelos glomérulos (NIJVELDT et al., 2002; 

NIJVELDT et al., 2003; CLEMENTS; RELFORD; ROBERTSON, 2016). 

 Comparada à creatinina sérica, a dimetilarginina aumenta mais 

precocemente em gatos com DRC, sendo considerada um biomarcador para 

detecção precoce de doença renal crônica em gatos. Gatos geriátricos 

saudáveis apresentam concentrações dentro dos valores normais de referência. 

O aumento da atividade desse metabólito indica uma perda de 30% da função 

renal (HALL et al., 2014; NABITY et al., 2015). 

 Segunda a IRIS (2016), o aumento dos níveis de SDMA acima de 14 

µg/dL, sugere redução da função renal, que auxilia na diferenciação dos estágios 

da doença renal crônica de cães e gatos. 

 

2.2.2 Marcadores Urinários 

 

2.2.2.1 Proteinúria 

 

 Em cães e gatos saudáveis, a urina apresenta uma pequena quantidade 

de albumina e de outras proteínas. A proteinúria é caracterizada pelo aumento 

discrepante dos níveis de proteína encontrados na urina (LEES et al., 2005; 

GRAUER, 2011). A localização, persistência e magnitude da proteinúria são 

elementos importantes na medicina veterinária para sua avaliação. A localização 

visa determinar o local e os mecanismos que estão ocasionando a proteinúria, 

obtidos pelos achados de exame físico, anamnese e exames laboratoriais, tais 

como: urinálise, avaliações sanguíneas e urocultura (LEES et al., 2005; LEES, 

2006).  

 A persistência correlaciona a avaliação da relação proteína:creatinina 

urinária (UPC), sendo considerada existente quando os níveis de UPC estiverem 

aumentados em três exames seguidos em um intervalo de sete a dez dias 
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(GRAUER, 2010). Em animais com suspeita de proteinúria, deve ser realizado o 

UPC urinário (relação proteína/creatinina), para assim determinar uma melhor 

conduta terapêutica. (Lees et al., 2005). Na tira reativa de urina que indica 

resultados duvidosos, a quantificação da proteinúria é necessária para 

estabelecer a magnitude, deferida pela IRIS (ZATELLI et al., 2010; ROSSI et al., 

2012). Os cães podem ser classificados, de acordo com o valor obtido do UPC, 

de acordo com a IRIS (2015), conforme a tabela abaixo.  

Tabela 1: Valores de referência de UPC para determinação de proteinúria em pequenos animais 

International Renal Interest Society (2015) 

Não Proteinúricos <0,2 

Proteinúricos Borderline ≥0,2 - ≤0,5 

Proteinúricos >0,5 

Fonte: IRIS (2015). 
 

 A magnitude é avaliada por métodos quantitativos, sendo crucial para 

tomada de decisão clínica e monitorização do animal sob alguma terapia 

realizada (LEES et al., 2005; LEES, 2006).  

 A proteinúria pode ser classificada como patológica, e subdividida em pré-

renal, renal ou pós-renal. A proteinúria pré-renal representa um aumento da TFG 

de proteínas de baixo peso molecular; porém, os túbulos não conseguem 

absorver corretamente estas proteínas, que são eliminadas pela urina (ELLIOTT 

GRAUER, 2007; GRAUER, 2011). Na análise de urina dos animais domésticos, 

substâncias como hemoglobina, mioglobina e proteína de Bence-Jonnes 

identificadas, caracterizam a proteinúria pré-renal (JERICÓ, 2015).  

 A proteínúria renal é dividida em fisiológica ou patológica. É denominada 

fisiológica quando decorre de estado febril, estresse, desgaste muscular e 

convulsões; todavia, não está associada à lesão renal (GRAUER, 2007; 

ELLIOTT; GRAUER, 2011; JERICÓ, 2015). A proteinúria pós-renal tem origem 

no trato urinário inferior (pelve renal, ureter, bexiga e uretra) ou extra-urinária 

(trato genital ou genitália exterior), devido a processos inflamatórios ou 

neoplásicos, urólitos (BARROS, 2009), além de processos hemorrágicos e 

exsudativos que afetem o trato urinário (JERICÓ, 2015). 

 A proteínúria pode também ter origem tubular, intersticial ou glomerular. 

A inflamação do parênquima renal faz com que proteínas oriundas dos capilares 
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sejam carreadas para a urina, como ocorre em casos de pielonefrite, leptospirose 

ou necrose tubular (proteinúria intersticial). O aumento da permeabilidade 

glomerular resultante de glomerulonefrite, por exemplo, ocorre devido à 

deposição de imunocomplexos ou substância amiloide nos glomérulos, o que 

determina a proteinúria glomerular. Já a diminuição ou falha na absorção da 

proteína nos túbulos constitui a proteinúria tubular (GRAUER, 2007; ELLIOT; 

GRAUER, 2007; VANDEN, 2011; DIBARTOLA, 2011). 

  

2.2.2.2 NAG (N-acetil-beta-D-glucosaminidase) e GGT (gama-

glutamiltransferase) 

 

 A N-acetil-beta-D-glucosaminidase é uma enzima que está localizada nos 

túbulos proximais, que serve como marcador para detecção de lesões renais 

tubulares e identificação precoce da insuficiência renal aguda em cães e gatos 

(COBRIN et al., 2013). Apresenta duas variações, NAG-A e NAG-B. A primeira 

é excretada constantemente pela urina e a segunda só é eliminada na urina 

quando apresenta lesão no túbulo proximal (GUEDDES, 2013). Estudos 

demonstram que a quantidade de enzima NAG é maior em cães do sexo 

masculino do que em cadelas (UECHI et al., 1994; Sato et al. 2002). Em gatos, 

a enzima NAG não é considerada um marcador específico para lesão renal 

crônica, porém, em lesões renais iniciais, a NAG se eleva assim como nos cães 

(JEPSON et al, 2010; COBRIN et al, 2013). 

 A NAG possui aumento significativo antes da elevação da UPC, sendo 

considerada um marcador específico para doenças renal precoces (NABITY et 

al., 2012). Doenças secundárias que acarretem possível lesão renal levam a 

aumento significativo antes do avanço da creatinina (ZHOU et al., 2014).  

 A gama-glutamiltranferase (GGT) é uma enzima que é sintetizada por 

alguns órgãos como por exemplo na microvilosidade dos tubulos contorcidos 

proximais e na alça de Henle dos néfrons. Quando existem lesões graves 

tubulares ocorre aumento de duas a três vezes do valor de referência, sendo 

considerada um marcador precoce de dano tubular renal, além de detectar 

injúrias renais agudas quando associada com  a NAG (CLEMO, 1998). Em 

nefropatias diabéticas, hipertireoidismo e doenças reumáticas, há aumento da 
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eliminação da GGT urinária (MELNIKOV et al., 2001; KATAGIRI et al., 2012; 

PERES et al., 2013). 

  

2.2.2.3. NGAL (Lipocalina Associada à Gelatinase de Neutrófilos) 

 

 A lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos (NGAL) é uma proteína 

expressa por células epiteliais presentes no túbulo proximal, alça de Henle e 

ductos coletores dos néfrons, além de outros tecidos (SCHIMIDT-OTT et al., 

2006, SONI et al., 2010; FRIENDL et al., 1999). Após sofrer filtração glomerular, 

é reabsorvida pelos túbulos proximais em um rim saudável (KOVALINKA, 2014; 

MORI et al, 2005). A NGAL é considerada um marcador precoce para detecção 

de animais e humanos com insuficiência renal aguda (IRA), fato que auxilia no 

tratamento de pacientes com esta condição (ANGELETTI et al., 2016; 

(KOVALINKA, 2014). Após lesão tubular secundária à outra patologia, pode 

haver aumento da concentração circulante da enzima em horas (DEVARAJAN, 

2008; COBRIN et al., 2013;). 

 Nos cães, esta proteína é avaliada na urina e também no soro ou plasma 

pelo método de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). A mensuração 

plasmática demonstrou ser mais sensível que a urinária (STEINBACH et al., 

2014).  

 De acordo com o peso molecular, a NGAL apresenta três tipos: a NGAL 

25 kDa é sintetizada nas células tubulares, neutrófilos e por células de outros 

tecidos, são excretadas pela urina (KEPKA et al., 2013; XUE et al., 2014; ALGE; 

ARTHUR, 2015). A proteína dimérica com 45-50 kDa, sintetizada pelos 

neutrófilos e em condições de piúria é detectada com maior facilidade na urina. 

E o último heterodímero de NGAL, é produzido quando há lesão renal como 

piúria e hematúria (KJELDSEN et al., 1993; CAI et al., 2010; HSU et al., 2014). 

Todas estas formas são diferenciadas pelo Western Blot da amostra de urina 

canina (HSU et al., 2014). 

 A relação de NGAL/creatinina em animais com lesões hereditárias ligadas 

ao cromossomo X está aumentada e deve ser sempre relacionada a outros 

biomarcadores urinários, como NAG e RBP (Proteína Ligante do Retinol). Em 

cães saudáveis, pode haver a contaminação urinária por conta do método de 
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coleta e até pelos leucócitos prepuciais, prejudicando na determinação desta 

enzima (NABITY et al, 2012; COBRIN et al., 2013). 

 

2.2.2.4 Proteína Ligante do Retinol (RBP) 

 

 A Proteína Ligante do Retinol (RBP) é uma proteína com baixo peso 

molecular produzida principalmente pelo fígado; porém, também é descrita no 

pulmão, baço, cérebro, estômago, coração, músculo esquelético e rins 

(ROBERTS et al., 1990; RAILA et al., 2000; BARBOSA, 2008). Tem como 

principal função carrear a vitamina A na corrente sanguínea a porção que não 

se junta à vitamina é eliminada pela urina. Por ter baixo peso molecular, 

ultrapassa o glomérulo, porém sofre completa reabsorção nos túbulos 

contornados proximais dos néfrons (SMETS et al., 2010a; RAILA et al., 2010). 

Lesões tubulares que impeçam sua reabsorção fazem com que esta 

proteína esteja presente na urina do animal (D'AMICO; BAZZI, 2003). Na 

medicina veterinária, a identificação desta proteína na urina de cães e gatos é 

realizada por Western Blot e ELISA (VAN HOEK et al., 2008, MADDENS et al., 

2010). Animais que tenham alterações na urinálise, como piúria, bacteriúria, 

hematúria e hemoglobinúria leve a moderada, não sofrem interferência nos 

resultados obtidos de RBP (MADDENS et al., 2010; SMETS et al., 2010; 

DEFAUW et al., 2012). 

 A proteína RBP, vem sendo utilizada rotineiramente como marcador 

urinário para função tubular, principalmente em cães com doença crônica renal 

(DRC). Com relação à idade, foi comprovado que esta proteína não difere entre 

animais mais velhos e jovens; porém, estudos relatam comprovam que a baixa 

excreção renal de creatinina em cães jovens pode aumentar os níveis séricos da 

proteína RBP (SMETS et al., 2010a; NATBITY et al., 2012;). 

 Em gatos, a RBP apresenta aumento significativo em animais acometidos 

por DRC ou hipertireoidismo. Contudo, gatos apresentam variações entre 

indivíduos nas concentrações de RBP, com as condições citadas, o que faz com 

que não seja considerada um bom indicador de lesões tubulares em felinos (VAN 

HOEK et al., 2008, VAN HOEK et al., 2009a; VAN HOEK et al., 2009b). 
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2.2.2.5. Imunoglobulina G urinária (uIgG) 

 

 As imunoglobulinas possuem alto peso molecular e são consideradas 

grandes glicoproteínas sintetizadas por órgãos específicos para defesa do 

organismo contra agentes patológicos. Os principais órgãos que as produzem 

são linfonodos, baço e medula óssea, responsáveis pela defesa mediada por 

anticorpos (D’AMICO; BAZZI, 2003; TIZARD, 2004). 

 As imunoglobulinas IgG, IgM e IgA são proteínas que não ultrapassam a 

barreira de filtração glomerular de animais saudáveis. Caso ocorra lesão 

glomerular, sofrem filtração, sendo consideradas assim marcadores específicos 

para danos glomerulares (D’AMICO; BAZZI, 2003). 

 Métodos laboratoriais de ELISA, identificam esta imunoglobulina na urina, 

sendo avaliado e específicos em diferentes espécies e promovendo sua 

identificação na urina (MADDENS et al., 2010). 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na medicina veterinária, os marcadores renais ainda apresentam baixa 

utilidade, porém alguns deles são altamente sensíveis e específicos, o que 

proporciona a identificação precoce de um paciente com doença renal, tanto em 

fase aguda como crônica.  

 Pode-se concluir que esses marcadores renais possuem papel 

fundamental na rotina da clínica médica de pequenos animais, mas alguns ainda 

não são tão disponíveis prontamente e possuem preço um pouco elevado. Além 

disso, alguns testes menos dispendiosos, como a aferição da concentração 

sérica de ureia, creatinina, além da urinálise, são mais utilizados na rotina 

veterinária, pois indicam mais facilmente uma injúria renal. Portanto, os 

marcadores renais específicos, como SDMA, RBP e NGAL, no futuro, devem se 

tornar mais disponíveis e inclusos na rotina veterinária. 
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