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Introdução

A insuficiência renal crônica (lRC) 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 
não funcionarem adequadamente, devido à perda da 
função progressiva dos néfrons dentro de um período 
correspondente a meses ou anos [3,4].

Isso ocorre quando o rim perde mais de 66 % a 
75% dos néfrons, comprometendo a manutenção dos 
equilíbrios hidroeletrolítico e ácido–básico e a 
capacidade de excreção de produtos resultantes do 
metabolismo, além de interferir na síntese de várias 
substâncias [5,6] podendo ter origens congênitas, 
hereditárias, ou adquirida [7].

A perda de néfrons e a redução da filtração 
glomerular são alterações patológicas fundamentais, 
que resultam em aumento nas concentrações plasmática 
de substâncias que normalmente são eliminadas do 
corpo através da excreção renal [8].

Além da eliminação dos resíduos metabólicos e da 
manutenção do equilíbrio de líquidos e eletrólitos, os 
rins também trabalham como órgãos endócrinos e 
catabolizam diversos hormônios. Desta forma, os 
distúrbios hormonais também participam na patogenia 
da IRC. Por exemplo, ocorre a redução na produção de 
eritropoetina e calcitriol que contribuem para o 
desenvolvimento de anemia arregenerativa normocítica 
normocrômica e hiperparatireoidismo secundário renal, 
respectivamente [8].

A IRC resulta em acidose metabólica devido à 
capacidade limitada dos rins insuficientes em excretar 
H+, e em regenerar bicarbonato. O equilíbrio ácido-
básico normal é mantido pela combinação de 
reabsorção tubular do bicarbonato filtrado e pela 
excreção de H+ com amônia e tampões urinários [9].

O fósforo é absorvido pelo trato digestório e excretado 
principalmente pelos rins [10].

A hiperfosfatemia é muito comum em casos de IRC. [9] 
Nos estágios iniciais da insuficiência renal a concentração 
sérica de fosfato é normal, porque ocorre um aumento 
compensatório na excreção de fosfato pelos néfrons 
residuais [10]. Geralmente as concentrações séricas de 
fósforo acompanham as concentrações de nitrogênio 
sangüíneo. Tipicamente não ocorre hiperfosfatemia em 
pacientes com afecção renal, mas não azotêmicos. A 
hiperfosfatemia na IRC leva ao hiperparatireoidismo 
secundário renal, redução dos níveis de calcitriol (vitamina 
D ativa), calcificação dos tecidos moles, osteodistrofia 
renal, e hipocalcemia. [9]. 

O hemograma auxilia no diagnóstico, pois a 
anemia arregenerativa condiz com o quadro de IRC, 
associados com os exames bioquímicos onde poderemos 
encontrar elevados valores de uréia, creatinina e fósforo. 
Alguns pacientes podem apresentar valores séricos de uréia 
e creatinina normais, pois aproximadamente 75% dos 
néfrons devem estar afuncionais antes das concentrações de 
uréia e creatinina aumentarem [11]

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].



O objetivo deste trabalho foi demonstrar que 
a hemodiálise não serve apenas para a redução de uréia 
e creatinina e sim para retirar todas as impurezas do 
sangue.

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.

Foram solicitados exames laboratoriais como: 
uréia, creatinina, sódio, potássio, fósforo, e albumina a 
fim de verificar o grau do comprometimento renal. 
Como tratamento, o animal foi submetido à três sessões 
de hemodiálise, em dias consecutivos, com duração de 
duas horas cada.

Resultados e Discussão

Conforme citado por [1,2,3,4] a insuficiência renal é 
uma enfermidade comum que acomete cães e gatos e se 
caracteriza quando mais 66% a 75% dos néfrons estão 
afuncionais, sabendo que os rins tem como uma de suas 
funções a manutenção do equilíbrio eletrolítico [5] 
torna-se necessário a dosagem dos eletrólitos de 
animais com IRA, os resultados de tais dosagem 
encontra-se na tabela 1 e na tabela 2 segue o valor de 
referência para tal espécie..

Conforme visto o resultado da avaliação da função 
renal e eletrólitos foi possível observar que este animal 
apresentava alterações de uréia e creatinina e estavam 
acima do valor de referencia fato este deve ao 
comprometimento renal [11], o fósforo estava acima do 
valor esperado fato esse é justificado por [1].

Conforme citado na literatura por [12,13,14,15,16] a 
técnica de hemodiálise além de reduzir os níveis de 
uréia e creatinina removidos Os compostos como 
fósforo, potássio durante o procedimento, como foi 
visto neste animal.
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Tabela 2 – Referência de bioquímica sérica em caninos

Tabela 1 – Comparação das alterações de bioquímica sérica durante a sessão de hemodiálise  
do caso 3

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

Uréia 171 108 123 66 79 47

Creatinina 5,1 3,2 4,9 3,6 4,1 2,6

Sódio 146 X 144 X 148 X

Potássio 5,3 X 5,3 X 4,7 X

Fósforo 10,0 X X X 2,4 X

Albumina 2,6 X X X X X

Variáveis Cão

Cálcio 5,2-6,0 mg/dL
Creatinina 0,5-1,5mg/dL
Fósforo 2,6-6,2 mg/dL
Sódio 141,1-152,3 UI/L
Albumina
Uréia 21,4-59,2 mg/dL
Potássio 4,37-5,65 mEq/L

Fonte: FOSCOLOS e BARROS, 2007.



         


