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Introdução

A técnica de hemodiálise é indicada para suprir a 
deficiência renal e reduzir os níveis elevados de uréia 
(acima de 100mg/dl) e creatinina (acima de 4,0 mg/dl) 
[1,2,3]. Os compostos como fósforo, potássio também 
são removidos durante o procedimento [1]. 

Na clínica médica veterinária, as indicações 
da hemodiálise são as mesmas descritas para medicina 
humana. No entanto, a aplicação desta técnica, em 
função de várias peculiaridades inerentes às espécies, 
condição clínica do animal, prognóstico e 
disponibilidade do proprietário, sofre algumas 
inversões em relação às prioridades [4], sendo que a 
insuficiência renal crônica tem sido a indicação mais 
comum para hemodiálise em animais e também pode 
ser indicada para a correção de distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básicos [1,5]. Nesses casos, 
sugere-se dar início ao tratamento hemodialítico 
quando a terapia clínica convencional não controlar 
mais os sintomas em um intervalo de tempo de 24 a 48 
horas. O sucesso da hemodiálise, na maioria dos casos, 
está associado ao início precoce da mesma [1], Dentre 
as várias modalidades de diálise existentes, a 
hemodiálise clássica (difusional) é, atualmente, a
técnica mais disponível para aplicação imediata [5].

A maioria dos portadores de doenças renais 
agudas demonstra recuperação satisfatória, a partir do 
momento em que o quadro urêmico é controlado [6].

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 [7,8].

A hemodiálise é disponível para caninos, felinos e 
eqüinos, tanto em casos agudos como em casos crônicos. 
Nos casos agudos, os pacientes têm possibilidades de 
recuperação parênquima renal do lesado [9,10] para isto 
uma, duas ou três sessões, em geral, já seriam suficientes, 
levando a melhora das condições do paciente [1].

Para que o sangue atinja o dialisador, e 
posteriormente volte ao animal são utilizados circuitos de 
sangue, ou linhas sanguíneas, compostos por um lado 
arterial (sangue a ser depurado) e outro venoso (sangue 
dialisado). O volume de sangue que preencherá as linhas, 
em conjunto com o dialisador é denominado de prime. Este 
não deve ultrapassar mais de 10% do volume sangüíneo 
total do paciente, caso contrário há risco de excessiva 
hemodiluição [6,11]. Estudos recentes concluíram que a 
quantidade de sangue por kg de peso corporal, no gato, é 
de aproximadamente 111,3ml [12].

Por este motivo uma das limitações para a 
realização da técnica é o peso 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. 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 [1].

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a 
hemodiálise está disponível para animais com peso menor 
que sete quilos.

Material e métodos



Foi atendido na Renal Vet no Rio de Janeiro, 
um Felino SRD de 14 anos pesando 5,4kg que deu 
entrada na clinica veterinária em 31/08/07 com 
insuficiência renal crônica (IRC), apresentando os 
seguintes sintomas: apatia, hipetermia e anorexia com 
histórico de pancreatite, hepatite, IRC agudizada, 
apresentando uréia de 272 mg/dl e creatinina 6,4 mg/dl.

Como tratamento, o animal foi submetido a 
hemodiálise em três sessões, com duração de duas 
horas cada, sendo uma sessão diária. Foi utilizada a 
linha baby, importada da Alemanha da marca 
Fresenius.

Resultados

O animal foi indicado para hemodiálise, visto 
que a uréia e creatinina séricas estavam acima de 100 
mg/dl e 4,0 mg/dl, respectivamente [1].

Apesar do animal não apresentar peso superior 
a sete quilos o procedimento ocorrem sem nenhum 
problema de hemodiluição [6,11] fato este justificado 
pelo modelo da maquina utilizado no procedimento que 
utiliza menor quantidade de sangue. Possibilitando o 
procedimento para animais com peso maior que 5 
quilos.

Os resultados obtidos foram satisfatórios 
conforme pode ser visto na Tabela 1, e o animal obteve 
alta após a terceira sessão de hemodiálise.

O animal, até o presente momento, está vivo e 
levando uma vida aparentemente normal, sendo tratado 
só com a dieta hipoprotéica.
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Tabela 1: níveis séricos de uréia e creatinina antes e após cada sessão de hemodiálise, total de três sessões.

1º pré 1º pós 2º pré 2º pós 3º pré 3º pós

Uréia (mg/dl) 272 201 213 153 171 101

Creatinina (mg/dl) 6,4 3,9 6,4 4,1 5,1 4,2




