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Introdução

A insuficiência renal crônica (IRC) é a 
enfermidade renal mais comum que acomete os cães e 
gatos idosos na clínica de pequenos animais [1,2]. Esta 
é uma síndrome caracterizada pela incapacidade dos 
rins de funcionarem adequadamente, devido à perda da 
função progressiva dos nefrons, dentro de um período 
correspondente a meses ou anos [3].

O primeiro objetivo do tratamento da IRC é 
identificar e posteriormente tratar a causa inicial da 
doença renal. Quando isto não é possível devem-se 
tratar as complicações para melhorar a qualidade de 
vida do animal. Corrigindo isso é possível retardar a 
progressão da IRC e o seu estágio final [2].

A técnica de hemodiálise leva a pensar que um 
indivíduo fica dependente de uma máquina e que 
muitas vezes por semana passaria muitas horas preso ao 
procedimento. Sendo assim é evidente esta associação 
de idéias, fazendo com que questionem-se o emprego 
da mesma em animais [4]. Porém não é isso que 
acontece na Medicina Veterinária onde o animal não 
fica dependente da hemodiálise [5,6].

É indicada para reduzir os níveis elevados de 
uréia e creatinina. Pode-se obter redução de 60% destes 
compostos da circulação ao final de três sessões, de 
duas a quatro horas de duração, nos cães. Os 
compostos como fósforo, potássio também são 
removidos durante o procedimento [4]. Sendo sua 
indicação em casos de hiperazotemia, uréia acima de 
100mg/dl e creatinina acima de 4,0 mg/dl, [5,6].

A hemodiálise é disponível para caninos, 
felinos e equinos, tanto em casos agudos como nos 
casos crônicos. Nos casos agudos, os pacientes têm 
possibilidades de recuperação do parênquima renal 
lesado [6;7] para isto uma, duas ou três sessões, em 
geral, já seriam suficientes, levando a  melhora das 
condições do paciente[4].

Por ser uma técnica de tratamento adjuvante, a 
hemodiálise deve sempre ser associada ao tratamento 

conservador, que fará parte de um protocolo, para que seu 
efeito possa atingir o resultado esperado. Sendo assim, a 
hemodiálise não é um procedimento que promove a cura do 
paciente [4]; o que se obtém é uma diminuição no nível de 
toxinas do organismo do animal, de forma que, com o 
auxílio de uma alimentação terapêutica específica para 
insuficiência renal, a doença se estabilize e o animal possa 
ganhar meses ou anos com boa qualidade de vida [5]. 

Uma limitação para a realização da técnica é o 
peso corpóreo do animal, pois este estaria diretamente 
relacionado ao volume de sangue extracorpóreo necessário 
para a diálise, sendo de aproximadamente de 100 ml de 
sangue o volume necessário para manter a circulação 
extracorpórea, o que em animais de baixo peso pode se 
tomar um fator complicador [4].

Desta forma, animais submetidos a este tratamento 
com peso superior a sete quilos suportam bem a técnica, 
pois este volume de sangue envolvido na circulação 
extracorpórea, não é suficiente pra lhe causar algum dano 
[4].

O acesso vascular é outro fator de complicação na 
hemodiálise. Para remover o sangue do paciente com um 
fluxo sanguíneo satisfatório (3 a 25 ml/kg/minuto) é 
necessário um vaso cujo calibre permita esse fluxo. Em 
geral, a veia jugular e a artéria femoral fornecem este 
volume necessário de sangue [4].

Durante a realização das sessões de hemodiálise 
(HD) observam-se alterações relacionadas à coagulação, 
pelo contato do sangue do paciente com os circuitos 
extracorpóreos. Essas alterações podem ser decorrentes da 
ativação dos mecanismos intrínsecos da cascata de 
coagulação sangüínea, que resultam na formação de 
trombos. No modelo hemodialítico, utilizam-se substâncias 
anticoagulantes com a finalidade de prevenir a formação 
destes trombos. A substância padrão utilizada para 
anticoagulação em HD é a heparina sódica [8;9]

Após uma sessão de hemodiálise, o animal deve 
ser avaliado clinicamente. Exames complementares 
(hemograma, e dosagens de uréia, creatinina, fósforo e 



potássio séricos) são importantes para se avaliar a 
necessidade de diálises suplementares [9]. Sendo assim 
o objetivo deste trabalho é avaliar a melhora clinica e 
redução de níveis uréia e creatina de animais 
submetidos ao evento.

Material e métodos

Foi atendido na Renal Vet do Rio de Janeiro, 
um canino com diagnóstico de insuficiência renal 
aguda, e com sorologia positiva pra ehrlichia. O 
proprietário relatou no ano anterior foi realizado 
tratamento para ehrlichia, à base de doxiclina, uma vez 
ao dia, quando o animal não teve mais carrapato. Não 
foi efetuado nenhum exame, posteriormente ao 
tratamento.

Como tratamento, o animal foi submetido à 
três sessões de hemodiálise, em dias consecutivos, com 
duração de duas horas cada.

Resultados

Verificou-se que o animal submetido à técnica 
de hemodiálise apresentava níveis séricos de uréia 
acima de 100mg/dl e creatinina acima de 4,0 mg/dl, 
tendo sua indicação descrita na literatura BERNSTEIN, M 

E KLEINE e KLEINE [5;6]
A terapia realizada não deixou o animal 

dependente da máquina para manutenção das 
concentrações séricas de uréia e creatinina VEADO,  

BERNSTEIN, M E KLEINE e KLEINE [4;5;6], sendo 

confirmado isso após o tratamento com os exames 
realizados para controle clínico. 
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Tabela 1: níveis séricos de uréia e creatinina antes e após cada sessão de hemodiálise, total de três, para o animal 1 (A1)
Animal 1: durante o procedimento

1º pré 1º pós 2º pré 2º pós 3º pré 3º pós
Uréia (mg/dl) 320 196 217 134 169 82
Creatinina (mg/dl) 5,6 3,8 4,7 3,1 4,5 2,5


