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Introdução

O rim é um órgão notável, com um conjunto 
diversificado de funções, para manter a homeostasia 
corpórea. Nos mamíferos os dois rins recebem 
aproximadamente 25% do débito cardíaco. O rim não 
só deve filtrar esse sangue para excretar os resíduos 
metabólicos como também deve recuperar as 
substâncias filtradas requeridas pelo organismo, 
incluindo proteínas de baixo peso molecular, água e 
uma série de eletrólitos.Além disso, a produção e a 
liberação de hormônios pelo rim desempenham papel 
vital no controle da pressão arterial sistêmica e na 
produção de glóbulos vermelhos[1].

A unidade funcional do rim é o néfron que é 
dividido em glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo 
contorcido proximal, túbulo contorcido distal, Alça de 
Henle e ducto coletor. Acompanhando os túbulos 
renais temos uma rede de capilares peritubulares, 
aparelho justaglomerular e vasos retos. Os glomérulos 
são as primeiras barreiras que o sangue encontra a 
caminho dos túbulos renais, e são neles que ocorre um 
tipo especial de transporte através da membrana 
denominada diálise, onde há a separação das 
macromoléculas e micromoléculas. O líquido resultante 
dessa passagem para o segmento seguinte é conhecido 
como filtrado glomerular,que será transformado em 
urina. A reabsorção tubular é a passagem do filtrado 
para a circulação. Os túbulos reabsorvem cerca de 99% 
do filtrado glomerular. Segundo [2] a função renal 
pode ser resumida em cinco componentes básicos: 
formação de urina, com o objetivo de eliminar restos 
metabólicos; regulação ácido-básica, 
predominantemente através de recuperação do 
bicarbonato do filtrado glomerular; conservação da 
água através do mecanismo de contracorrente da Alça 
de Henle, ativado pelo hormônio antidiurético nos 
túbulos distais e gradiente de uréia da medula; 
manutenção da concentração extracelular normal de 

íons potássio através da reabsorção passiva nos túbulos 
proximais, e da secreção tubular nos túbulos distais, sob a 
influência da aldosterona e função endócrina através de três 
eixos hormonais: eritropoietina, renina-angiotensina e 
vitamina D.
     A eritropoietina é produzida nos rins, em resposta á 
redução na pressão do oxigênio sanguíneo estimulando a 
medula óssea a produzir hemáceas. Renina é produzida 
pelas células do aparelho justaglomerular, numa tentativa 
de manter a pressão do sangue arteriolar aferente e de 
conservar íons de sódio. Renina estimula a produção das 
angiotensinas, que promovem a constrição das arteríolas, e 
estimula a secreção de aldosterona pela glândula adrenal, 
aumentando assim a reabsorção de sódio[2].
     A doença renal crônica (DRC) é uma doença renal 
comum de cães e gatos, que se caracteriza por lesões renais 
irreversíveis e progressivas provocadas por doenças que 
tornam o rim incapaz de realizar as suas funções. na doença 
renal crônica ocorre perda na capacidade de concentrar 
urina e de eliminar certas substancias tóxicas.A cronicidade 
caracteriza-se por azotemia, que é o aumento de uréia e 
creatinina sangüínea e taxa de filtração glomerular reduzida 
por mais de três meses, ou um declínio gradual da função 
renal durante anos. Quando a função renal é prejudicada o 
equilíbrio acido básico,eletrolítico,e hídrico se tornam 
desregulados o que causam poliúria e/ou polidipsia, 
hipocalemia e acidose metabólica. A falha dos rins em 
sintetizar eritropoietina e calcitriol,também podem estar
presentes o que resulta em anemia não regenerativa e 
heperparatireoidismo secundário.

O ritmo com que a (DRC) progride vai depender da 
doença original e de causas agravantes, como hipertensão, 
infecção urinária, nefrite, diabetes.

O objetivo deste trabalho é citar, as conseqüências da 
(DRC) com base no caso clinico demonstrado, já que a 
(DRC) só diagnosticada quando mais de 75% dos néfrons 
já foram perdidos.



Material e métodos

Para descrição desse trabalho se teve como 
referencia o caso descrito a seguir.

Foi Atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
no mês de setembro de 2008 Um canino, fêmea, de 13 
anos de idade,Poodle. O animal apresentava depressão, 
vômito, diarréia, úlceras na boca, hálito urêmico, 
poliúria e polidpsia. Foi solicitado hemograma, 
urinálise e dosagem de uréia e creatinina séricos ao 
Laboratório de Patologia Clínica. 
O hemograma solicitado apresentou os seguintes 
resultados
He: 2,81   HT20%;
Hb, 5,6   VCM: 71,7 
CHCM 28,0
Leucitos: 12500. 
Bastões 120. 
Eosinofilos 360 
segmentados 10440, 
linfócitos 960, 
monócitos 120, 
plaquetas 231,750
A dosagem de uréia e creatinina apresentaram os 
seguintes resultados:
Uréia 219g/l
Creatinina 10,7g/l

Resultados e discussão

Com base nos resultados obtidos o animal 
apresentou uma anemia normocitica normocrômica, 
neutrofilia e linfopenia.os resultados de uréia  e 
creatinina foram elevados de acordo com os valores 
normais que para caninos está de 0,20-0,50g/l e de 0,6-
1,6g/dl para uréia e creatinina respectivamente. A uréia 
não é inteiramente especifica para se avaliar lesões 
renais pois seus valores podem variar de acordo com 
fatores pré-renais e pós-renais. Os fatores pré-renais 
implicam fatores alimentares; como excesso de 
proteínas, utilização de proteínas como fonte de energia 
que fazem com os níveis de uréia aumentem, fatores 
metabólicos como septicemias, anormalidades 
hormonais, fatores raciais que fazem com que os níveis 
de uréia aumente e baixe respectivamente. Os fatores 
pós-renais implicam na obstrução uretral, ruptura da 
bexiga, o que proporciona reabsorção urinaria e níveis 
altos de uréia.portanto as variações dos níveis de uréia 
não só estão relacionados a fatores renais como pré e 
pós renais.

  A creatinina é um produto proveniente da quebra da 
creatina nos músculos e alterações nos seus níveis está 
inteiramente relacionada com a função renal sendo 
portanto especificas para se avaliar a atividade 
funcional dos rins.com os níveis de uréia e creatinina. 
muito elevados, juntamente com os resultados obtidos 
da urinálise, como proteinúria entre outros achados, 
assim como os sinais clínicos obtidos na anamnese do 
animal pode-se considerar o animal insuficiente. 

No caso de lesões renais crônicas, os rins perdem a 
capacidade seletiva e permitem que a água, vitaminas e 

proteínas, tão importantes ao organismo, sejam eliminadas 
em maior quantidade, e permitem que substancias tóxicas 
se acumulem levando a um quadro de azotemia e uremia. A 
azotemia geralmente não é evidenciada até que 75% dos 
nefrons estejam afuncionais, enquanto a uremia se é 
observada porque está associada a presença dos sinais 
clínicos como vomito e ulceras na boca devido as toxinas 
uremicas. A uremia é a síndrome para qual todas doenças 
renais progressivas se convergem[3].
     Ulceras gástricas e gastroenterite também estão 
presentes como conseqüência da doença renal crônica 
assim como perda da capacidade de concentração da urina 
que resulta em poliúria e polidipsia,pois a concentração da 
urina depende de um numero adequado de néfrons 
funcionais .
     Alterações hematológicas também podem estar 
presentes como conseqüência da (DRC), pois a lesão renal 
é tão acentuada que a síntese de eritropoetina esta 
deficiente resultando em redução na hematocitopoiese que 
pode ser observada pelo hematócrito de 20-
30%,caracterizando uma anemia,que é o que está 
ocorrendo com o animal relatado.podendo em níveis mais 
baixos de hematócrito o animal apresentar letargia e 
fraqueza.o animal também pode apresentar emetêmese e 
melena devido a hemorragias do trato gastrointestinal 
ocasionado por mal funcionamento das plaquetas devido as 
toxinas que não são excretadas,segundo[3].
     A hipertensão arterial estão presentes em cães e gatos 
como resultado de alterações na reabsorção de sódio o que 
pode levar a uma destruição do órgão sendo de grande 
importância o tratamento da hipertensão, segundo[3]. 
     A acidose metabólica também está presente, pois os rins 
apresentam uma capacidade reduzida de excretar os íons 
hidrogênio e reter bicarbonato. Ela também acarreta maior 
excreção de potássio, que pode causar lesões renais 
causando uma nefropatia hipocalêmica especialmente em 
gatos. Além disso, na (DRC) ocorre retenção de fósforos e 
anions que exacerbam a acidose e pode causar anorexia, 
vômito, fraqueza, enfraquecimento progressivo dos 
músculos, perda de peso e má nutrição, e distúrbios de 
cálcio que é relatado na perda de cálcio urinário, aumento 
de reabsorção óssea, e na deficiência da síntese de 
calcitriol,segundo[3].

Na (DRC) O desequilíbrio do metabolismo de cálcio e 
fósforo ocorre como conseqüência da gradativa perda da 
capacidade funcional dos rins, o que promove estímulo da 
paratireóide e aumento da secreção de paratormônio 
(PTH), na tentativa de manutenção da homeostase do 
cálcio. A paratireóide responde aos níveis de cálcio 
sanguíneo, porém diante de uma insuficiência renal ocorre 
retenção de fósforo. Num primeiro estágio o elevado 
fósforo sanguíneo afeta a produção da vitamina D, e Sem a 
vitamina D ocorre um estimulo para a produção de (PTH), 
e falhas na reabsorção de cálcio pelo intestino o que leva a 
uma hipocalcemia estimulando a paratireóide a secretar 
mais (PTH).A hipersecreção de (PTH) resulta em 
desmineralização óssea e calcificação de tecidos moles 
incluindo o parênquima renal, assim como dependendo da 
intensidade de ação do (PTH) o animal pode desenvolver 



raquitismo e osteomalacia devido a grande remoção de 
cálcio dos ossos.
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