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Introdução

A insuficiência renal crônica (IRC) é 
uma afecção comum na espécie canina, sendo 
definida como uma falência renal que persiste 
por um período prolongado de tempo que pode 
ser de meses ou anos [1,2 ]. Sugerida por [3] é
manifestada quando há uma perda de 
aproximadamente 75% dos néfrons,
comprometendo a manutenção do equilíbrio 
ácido-básico, a eliminação de substâncias 
tóxicas, a produção de hormônios e a 
capacidade funcional de outros órgãos. Pode ser 
de origem congênita, familiar ou adquirida 
mencionado por [4], que independentemente da 
causa primária, apresenta lesões estruturais 
renais irreversíveis que causam declínio 
progressivo da função. Geralmente, a ocorrência 
de insuficiência renal crônica é baseada em
causas congênitas e familiares com base na raça 
e histórico familiar, idade de surgimento da 
afecção ou através de dados radiográficos e 
ultrasonográficos [1].

Existem diversos fatores que podem 
desencadear a IRC, exemplo figura 01, como a  
hipertensão, diabetes mellitus, glomerulonefrite, 
cistos renais, distúrbios auto-imunes, infecções 
urinárias, doenças congênitas, processos 
inflamatórios e neoplasias. A disfunção renal 
ocasionada resulta em alterações no 
metabolismo que comprometerão as funções 
fisiológicas do organismo, esse 
comprometimento varia de acordo com a 
gravidade das lesões, velocidade da progressão, 
presença de outra patologia não relacionada, 
idade, espécie e administração concomitante de 
medicamentos. Alguns cães, na fase inicial, 
podem apresentar-se assintomáticos [1]. Em 

outros a presença de poliúria e polidipsia 
compensatória estão entre as primeiras 
manifestações clínicas da insuficiência renal 
crônica observadas pelo proprietário confirma
[2]. Geralmente a uremia é o estágio clínico 
final no qual todas as alterações progressivas 
generalizadas confluem segundo [5].

A estratégica terapêutica é dividida e 
direcionada em dois aspectos: o primeiro, que 
pode ser chamado de terapia específica, visa o 
tratamento da causa primária da lesão renal, e o 
segundo, denominado de terapia conservativa, 
consiste no tratamento sintomático do paciente.
Assim sendo, o tratamento específico pode ser 
resumido na utilização de antibióticos, remoção 
cirúrgica – dependendo da gravidade da doença, 
administração de medicamentos inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina e os 
bloqueadores dos canais de cálcio, entre outros 
medicamentos [1,2]. Neste trabalho, o objetivo 
foi relatar a insuficiência renal crônica em um 
cão ressaltando a importância da exploração 
clínica, para assim fazer o diagnóstico  e 
prescrever um tratamento preciso.

Material e métodos

No Hospital Veterinário, do 
Departamento de Medicina Veterinária, da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(localizado na cidade de Recife-PE), foi 
atendido um animal da espécie canina, fêmea, 
de raça SRD, com 8 anos de idade.
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O animal chamado Alice, de peso 
20,0Kg, foi levado à consulta por apresentar, 
segundo proprietário, polidpsia e poliúria. Foi 
feita a anamnese, na qual se percebeu mucosas 
levemente hipocoradas. Solicitou-se exames 
complementares, tais como, urinálise, 
hemograma completo e exame bioquímico, no 
qual confirmou-se a insuficiência renal crônica
devido à hemoparasitose - Ehrlichia canis. 

O tratamento submetido foi a 
fluidoterapia, com a administração de 1/3 
Ringer Lactato (500ml) + 2/3 glicose 5%,
Doxiciclina 10mg/VO/BID, Eritropoietina 
100U/kg/SC/3xsemana, Metoclopramida 
0,2mg/kg/SC/TID, Cloridrato de ranitidina 
10mg/kg/SC/TID, Sucralfato 1g/VO/BID,  
além de prescrever ração canina com baixo teor 
de proteína, fósforo e sódio.

Resultados e discussão

Com base nos exames clínicos fez-se o 
diagnóstico de insuficiência renal crônical. A 
IRC é uma doença grave que acomete cães de 
qualquer raça, sexo e idade, porém com mais 
incidência em cães idosos de 7 anos. Segundo 
[3], a IRC é manifestada quando acomete 75% 
do funcionamento renal, e que este 
compromentimento afeta outros sistemas.   

De acordo com [1,4] as causas da IRC 
podem ser de origem congênita, familiar ou 
adquirida, porém mais frequentemente de 
origem congênita e familiar. Cães com doença 
renal não devem se reproduzir.

As primeiras manifestações 
aprensentadas em cães com IRC observadas são 
polidpisia e poliúria, mas alguns podem 
apresentar-se assintomáticos [1,2]. Geralmente a 

uremia é o estágio clínico final no qual todas as 
alterações progressivas generalizadas confluem 
segundo [5]. 

A precocidade no diagnóstico da IRC 
aumenta as chances de que o animal venha a 
desenvolver uma qualidade de vida satisfatória. 
Cães com IRC podem ser tratados em casa, com 
dieta e medicamentos apropriados. O tratamento 
visa diminuir os efeitos causados pela doença, já 
que as lesões são irreversíveis, como também, 
se existir, a causa primária que levou a esse 
quadro clínico como recomenda [2,5]. É 
importante para o médico veterinário conhecer  
os sinais e sintomas clínicos apresentado pela 
doença, para assim fazer o diagnóstico  e 
prescrever um tratamento preciso.
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Figura 1. Fotomicrografias do tecido renal de cães portadores de insuficiência renal crônica. Verificar: gp, 
glomerulonefrite membranoproliferativa; gt, esclerose glomerular total; espessamento de cápsula glomerular (seta); 
Fig. 1A, objetiva 10×, coloração: hematoxilina-eosina; Fig. 1B, objetiva 20×, coloração: tricrômico de Masson.


