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ESTUDO PRELIMINAR DE AVALIAÇÃO DA CALIEMIA EM CANÍDEOS SUBMETIDOS A 

CORTICOTERAPIA E A SUA IMPORTÂNCIA CLÍNICA 

 

Resumo 

Os glucocorticoides são muito utilizados em Medicina Veterinária. São económicos, eficazes 

como anti-inflamatórios e imunossupressores, e atuam rapidamente em quase todas as 

células e sistemas do organismo. Porém, em tratamentos prolongados, podem provocar 

efeitos secundários que poderão debilitar o doente. Um destes efeitos é a hipocaliemia, 

habitualmente bem tolerada mas com potencial arritmogénico, que pode aumentar a 

morbilidade e a mortalidade em doentes cardíacos. 

O presente estudo teve por objetivo avaliar eventuais alterações da concentração 

plasmática de potássio em canídeos submetidos a corticoterapia com metilprednisolona em 

doses anti-inflamatórias. Foi realizado numa amostra de 21 indivíduos (n=21) da espécie 

Canis familiaris, avaliados no Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis (CMVAA) no 

Barreiro, e no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 

Lisboa (FMV-UL), com indicação clínica para realizarem corticoterapia com 

metilprednisolona em doses anti-inflamatórias, por via oral, em regime ambulatório, por um 

período de 18 dias. Para cada doente foram realizadas colheitas em 3 tempos para 

quantificar os níveis plasmáticos de potássio. Valores de p inferiores a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 

Os resultados demonstram que a metilprednisolona pode provocar diminuições 

estatisticamente significativas dos níveis plasmáticos de potássio e que estas poderão estar 

relacionadas com o sexo do doente. 

 

 

 

Palavras-chave: Canídeos; Corticoterapia; Metilprednisolona; Caliemia.  
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PRELIMINAR STUDY OF KALEMIA EVALUATION IN DOGS THAT WERE SUBMITTED 

TO CORTICOTHERAPY AND CLINICAL SIGNIFICANCE 

 

Abstract 

Glucocorticoids are widely used in Veterinary Medicine. They are cheap, they are effective 

as an anti-inflammatory and immunosuppressive drug and they act in almost every cell and 

system of the body. However, prolonged treatments can lead to adverse effects that might 

impair the patient. One of these effects is hypokalemia, that is often well tolerated, but it has 

arrhythmogenic potential and it might rise morbidity and mortality in cardiac patients. 

This study has by purpose to evaluate potential variations of the kalemia in dogs submitted to 

corticotherapy with methylprednisolone in anti-inflammatory dosages. It had a sample of 21 

dogs (Canis familiaris) (n=21) assessed in Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis 

(CMVAA) in Barreiro, and in Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade de Lisboa (FMV-UL), between those outpatients with clinical indication to 

proceed to corticotherapy with methylprednisolone in anti-inflammatory dosages, by oral 

administration, for 18 days. Each patient was submitted to blood collection in 3 times to 

evaluate plasmatic potassium levels. P-values lower than 0,05 were considered as 

statistically significant.  

These results prove that methylprednisolone can reduce kalemia in a statistical significant 

way and that could be related to the patients gender. 

 

 

 

Key words: Dogs; Corticotherapy; Methylprednisolone; Kalemia. 
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Relatório de estágio 

No âmbito do Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, realizei 

diversas atividades médico-veterinárias, referentes às áreas de Medicina e Cirurgia de 

Animais de Companhia e Exóticos.  

As atividades decorreram ao longo de um total de mil duzentas e trinta e nove horas no 

Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis (CMVAA), onde participei em procedimentos 

nas áreas de Medicina Preventiva, Medicina Interna e de Especialidade, Cirurgia Geral e de 

Especialidade, Medicina de Imagem, Medicina Laboratorial, Internamento e Gestão Clínica.  

No âmbito de Medicina Preventiva, a maioria dos atos relacionou-se com o ato de vacinação 

(vacinas monovalentes contra a raiva e leishmaniose e pentavalentes contra esgana, 

hepatite, leptospirose, parvovirose, tosse do canil, em cães; e vacinas monovalentes contra 

leucose felina, triplas contra Herpesvirus, Calicivirus e panleucopenia, e pentavalentes 

contra Herpesvirus, Calicivirus, panleucopenia, leucose felina e clamidiose, em gatos). A 

desparasitação externa e interna, identificação eletrónica, relatórios médicos e passaportes 

foram outros atos que também fazem parte da Medicina Preventiva.  

Na Medicina Interna, assisti a consultas primárias, de reavaliação e de referência nas 

diferentes áreas de especialidade, sendo que, a maioria dos pacientes, apresentava 

quadros de Gastroenterologia, Dermatologia, Ortopedia e Traumatologia. Em pacientes mais 

jovens, prevaleceram os casos de doenças infeciosas, enquanto nos pacientes geriátricos 

se registaram mais casos associados a doenças degenerativas e oncológicas, tão diversos 

como um caso de metastização óssea de um adenocarcinoma mamário, ou de um 

condrossarcoma em gato, ou mesmo de Doença de Calvé-Legg-Perthes. Tive igualmente a 

possibilidade de contactar com animais exóticos como papagaios, caturras, chinchilas, 

porcos da Índia, coelhos, furões e tartarugas.  

No Serviço de Cirurgia, fiz parte de uma equipa cirúrgica rotativa com os meus colegas de 

estágio, onde tive funções de anestesista (quarenta e seis horas), cirurgião júnior (vinte e 

duas horas) e de circulante. As cirurgias mais frequentes foram as eletivas como a 

ovariohisterectomia, a orquiectomia e a ameloplastia (de chinchilas e porcos da Índia) ou a 

exérese de tumores cutâneos. Outras cirurgias mais diferenciadas como osteossínteses, 

uretrostomia peniana em gato e hemilaminectomia fizeram também parte da minha 

formação. Também realizei os diários clínicos cirúrgicos. 

Em Medicina Laboratorial realizei exames hematológicos como hemogramas, análises 

bioquímicas, eletrólitos e gases sanguíneos, provas de coagulação, provas serológicas 

(como testes rápidos Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) de imunodeficiência 

felina (FIV) e leucemia felina (FeLV), parvovirose, coronavirose, dirofilariose e 

leishmaniose), exames coprológicos, urianálises e preparação de amostras para exames 

citológicos e histopatológicos.  
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No Serviço de Medicina de Imagem realizei exames radiológicos e eletrocardiogramas e 

assisti a ecografias abdominais e cardíacas. Técnicas mais especializados como ecografia 

cerebral, trânsito baritado e mielografia foram também assistidas. 

No Internamento, participei ativamente na monitorização, na preparação e administração de 

fármacos para os protocolos médicos dos doentes, na atualização das fichas clínicas e nos 

procedimentos de higienização dos pacientes internados.  

Esta experiência foi muito importante para aumentar a exposição a casos reais. Adquiri 

novas competências práticas e apliquei conhecimentos obtidos ao longo do Mestrado 

Integrado em Medicina Veterinária. Assim, considero que foi essencial para a minha 

formação enquanto estudante. 

 

Figura 1 – Frequência relativa de casos clínicos de Medicina Preventiva, Medicina Interna e Cirurgia 

 
 

 
 

Tabela 1 - Frequência relativa de casos clínicos de Medicina Preventiva 

Medicina 
Preventiva 

Frequência 
(%) 

Cão 
(%) 

Gato 
(%) 

Exótico 
(%) 

 

Vacinação 76,71 67,86 31,25 0,89 100% 

Primeira consulta 9,82 51.16 48,84 - 100% 

Desparasitação 9,36 75,61 21,95 2,44 100% 

Identificação 
eletrónica 

4,11 94,44 5,56 - 100% 

 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58% 
30% 

12% 

Medicina Interna 

Medicina Preventiva 

Cirurgia 



3 
 

Tabela 2 - Frequência relativa de casos clínicos de Medicina Interna por especialidade 

Medicina Interna Frequência (%) 
Cão 
(%) 

Gato 
(%) 

Exótico 
(%) 

 

Cardiologia 4,39 97,22 2,78 - 100% 

Dermatologia 16,17 73,33 14,81 11,86 100% 

Doenças infecciosas 4,03 21,21 78,79 - 100% 

Endocrinologia 2,36 52,27 47,73 - 100% 

Estomatologia 3,91 40,63 40,63 18,74 100% 

Etologia 0,58 75,00 - 25,00 100% 

Gastroenterologia 13,55 74,34 17,70 7,96 100% 

Hepatologia 0,46 66,67 33,33 - 100% 

Imunologia 0,58 100,00 - - 100% 

Neurologia 2,96 91,66 4,17 4,17 100% 

Oftalmologia 5,22 74,42 20,93 4,65 100% 

Oncologia 7,48 58,06 38,71 3,23 100% 

Ortopedia 10,58 89,77 9,09 1,14 100% 

Otorrinolaringologia 5,58 89,13 10,87 - 100% 

Pneumologia 4,62 44,74 39,47 15,79 100% 

Reprodução 4,86 82,50 15,00 2,50 100% 

Toxicologia 1,05 50,00 50,00 - 100% 

Traumatologia 5,09 80,95 19,05 - 100% 

Urologia 6,53 22,22 77,78 - 100% 

 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Revisão bibliográfica 

1. Embriologia e anatomia do rim 

O aparelho urogenital é formado por dois componentes distintos: o aparelho urinário e o 

aparelho genital, que no entanto se desenvolvem de forma associada. Ambos derivam da 

mesoderme intermédia, que se localiza ao longo da parede abdominal posterior. Além disso, 

os ductos excretores de ambos os sistemas desembocam inicialmente num mesmo órgão 

cavitário, denominado por cloaca (Sadler, 2015). 

Nos mamíferos, o rim desenvolve-se em três estadios sequenciais, numa onda de 

diferenciação celular no sentido antero-posterior do cordão nefrogénico (mesoderme 

intermédia). Estes estadios são designados por pronefro, mesonefro e metanefro (Sinowatz, 

2010). O córtex renal desenvolve-se a partir do blastema metanéfrico (Newman & Landen, 

2014). 

O pronefro é uma estrutura rudimentar e não funcional na maioria dos mamíferos (Sinowatz, 

2010). Neste estadio, desenvolvem-se unidades excretoras no sentido cranial-caudal que 

regridem em seguida no mesmo sentido (Delahunt & Samaratunga, 2014).  

O mesonefro pode funcionar durante um certo período de tempo na vida fetal, mas após a 

sua formação, a maioria dos túbulos mesonéfricos começa a degenerar, acabando por se 

tornar numa estrutura vestigial do cordão nefrogénico (Sinowatz, 2010). Neste estadio, o 

cordão nefrogénico vai dar origem ao ducto mesonéfrico (ou de Wolff), no qual se vai 

desenvolver o botão uretérico (ou divertículo metanéfrico ou ureteral) (Delahunt & 

Samaratunga, 2014).  

Quando totalmente desenvolvido, o mesonefro dá origem a dois órgãos de forma ovoide e 

de grandes dimensões, situados um de cada lado da linha média (Sadler, 2015). O seu 

tamanho está associado ao tipo e à capacidade de depuração do sangue por parte da 

placenta. Assim, varia conforme as espécies, sendo que nos carnívoros domésticos (em que 

a placenta é do tipo endoteliocorial), o mesonefro é relativamente pequeno (Sinowatz, 2010). 

No metanefro, ocorrem processos de diferenciação que vão dar origem ao rim definitivo 

(Sinowatz, 2010). Neste estadio, o botão uretérico vai alongar-se caudalmente formando o 

ducto metanéfrico (Newman & Landen, 2014). A sua junção com o ducto mesonéfrico migra 

em direção à cloaca acabando por se separar os ductos uretéricos dos ductos mesonéfricos 

(Delahunt & Samaratunga, 2014). No macho, os ductos mesonéfricos persistem e vão dar 

origem ao epidídimo, aos ductos deferentes e às vesículas seminais (nas espécies que as 

possuem). Nas fêmeas, a maioria destes ductos regride, mas alguns segmentos persistem e 

formam os canais de Gartner, que se vão tornar estruturas vestigiais integradas em órgãos 

do aparelho reprodutivo que derivam do ducto paramesonéfrico (ou de Müller) (Newman & 

Landen, 2014).  
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No rim metanéfrico ou definitivo, enquanto as suas unidades excretoras derivam da 

mesoderme metanéfrica, os ductos coletores desenvolvem-se a partir do botão uretérico. O 

botão uretérico penetra no tecido metanéfrico e dá origem ao ureter e a uma dilatação 

designada por pélvis renal. Em seguida ramifica-se, dando origem às pirâmides renais e aos 

ductos coletores (Sadler, 2015).  

Cada novo ducto coletor formado está coberto na sua extremidade distal por blastema 

metanéfrico (oriundo da porção posterior do cordão nefrogénico). As células deste blastema 

vão formar as vesículas renais que se transformam em pequenos túbulos de forma 

sigmoide. Perto de uma das extremidades destes túbulos (a mais afastada do ducto coletor 

respetivo), desenvolve-se uma rede capilar, o futuro glomérulo. Juntamente com o 

glomérulo, os túbulos vão formar as unidades excretoras que dão origem aos nefrónios. A 

porção distal de cada túbulo vai ligar-se ao ducto coletor. O alongamento contínuo do túbulo 

excretor resulta na formação do túbulo contornado proximal, da ansa de Henle e do túbulo 

contornado distal. Assim, podemos concluir que o rim definitivo deriva da mesoderme 

metanéfrica, que vai dar origem aos nefrónios, e do botão uretérico, que vai dar origem ao 

sistema coletor (Sadler, 2015). 

O desenvolvimento do rim envolve cerca de 15 gerações sucessivas de nefrónios na zona 

cortical periférica. Os primeiros corpúsculos renais formam-se na junção corticomedular. 

Muitos destes acabam por sofrer apoptose durante os estadios finais do desenvolvimento 

fetal. À medida que os ductos coletores se vão alongando, vão-se formando novas gerações 

de nefrónios em níveis progressivamente mais superficiais. Dependendo da espécie, a 

nefrogénese pode terminar ou prolongar-se por um curto período após o nascimento. No 

caso do cão, a nefrogénese pode permanecer durante as primeiras semanas após o parto 

(Sinowatz, 2010). 

Assim se originam os rins, que são órgãos vitais, essenciais para a homeostasia. Estes 

participam na regulação da volemia e da pressão arterial, no controlo das concentrações 

séricas dos diferentes compostos consoante as necessidades do organismo, na 

manutenção do equilíbrio ácido-base e na excreção de metabolitos (Akers & Denbow, 2013). 

São órgãos pares, localizados entre a décima segunda vértebra torácica e a terceira 

vértebra lombar, no espaço retroperitoneal (Akers & Denbow, 2013). O rim direito localiza-se 

mais cranialmente que o esquerdo, estando em contacto com o fígado (Evans & de Lahunta, 

2013). Ambos se localizam lateralmente à artéria aorta e à veia cava caudal (Heiene & 

Lefebvre, 2007). Apesar do rim direito estar mais fixo, ambos têm mobilidade. Assim, 

conseguem alterar a sua posição durante os movimentos respiratórios, a distensão gástrica 

e a gestação (Evans & de Lahunta, 2013). 

No cão, o rim é do tipo liso unipapilar porque há fusão das áreas corticais dos lobos renais 

(constituídos por cada pirâmide renal com o respetivo córtex associado), criando uma 
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superfície lisa (Dyce, Sack & Wensing, 2010). O seu parênquima está dividido em córtex (no 

exterior) e medula (no interior) (Budras et al., 2007).  

O córtex é avermelhado e tem uma aparência granular fina (Dyce et al., 2010). Possui raios 

corticais, também denominados pars radiata, que são constituídos por porções lineares de 

conjuntos de túbulos uriníferos dispostos radialmente. A pars convoluta ou labirinto cortical, 

localiza-se entre os raios e é constituída pelos corpúsculos renais e pelos numerosos 

túbulos contornados proximais e distais (Bacha & Bacha, 2012). 

A medula é escura, arroxeada e tem raios medulares que se estendem até ao córtex, 

apresentando uma estriação mais clara que se estende ao seio renal. Esta tem uma 

arquitetura lobular facilmente reconhecível. É formada por pirâmides renais, compostas por 

uma base na sua porção externa, e pelo ápice, também denominado por papila renal, na sua 

porção interna (Dyce et al., 2010). Estas pirâmides, apesar de estarem separadas por vasos 

interlobulares (Clarkson, Fletcher & Brown, 2011), estão fundidas entre si na zona da papila 

(Akers & Denbow, 2013). A fusão das papilas origina a crista renal, onde se situa a área 

crivosa (Evans & de Lahunta, 2013), com orifícios nos quais se abrem os ductos papilares, que 

se dirigem à pélvis renal (Clarkson et al., 2011). A crista renal está associada à porção interna 

do ureter, que na sua origem é muito dilatada e se estende por toda a superfície interna do seio 

renal (Akers & Denbow, 2013). As papilas renais estão rodeadas por extensões da pélvis 

renal, denominadas por recessos pélvicos (Evans & de Lahunta, 2013), entre os quais se 

abrem as papilas das pirâmides renais que não se fundiram (Budras et al., 2007).  

Cada rim tem um polo cranial e um polo caudal, um bordo medial e um bordo lateral, e uma 

face dorsal e outra ventral (Dyce et al., 2010). O bordo medial tem uma indentação, na qual 

se localiza o hilo, o qual é a porção deprimida através da qual passam a artéria e a veia 

renal, os nervos, os vasos linfáticos e o ureter. O hilo conduz ao seio renal, que acomoda a 

pélvis renal, a qual recebe a urina dos ductos papilares e faz a sua condução até ao ureter 

(Ellenport, 1986). Das estruturas que atravessam o hilo, a mais dorsal é a artéria renal e a 

mais ventral é a veia renal. Os nervos e vasos linfáticos aparecem associados à veia renal 

(Evans & de Lahunta, 2013). 

Ambos os rins estão envoltos por uma cápsula de tecido fibroso (cápsula fibrosa) que em 

situações normais deverá ser facilmente removível, exceto na zona do hilo renal, onde está 

aderente aos vasos e à pélvis renal (Evans & de Lahunta, 2013). Em caso de edema, a 

cápsula limita a expansão dos tecidos, aumentando a pressão intersticial e podendo 

comprometer a taxa de filtração glomerular (Barrett, Barman, Boitano & Brooks, 2012). A 

cápsula fibrosa de ambos os rins está parcialmente envolvida por tecido adiposo (cápsula 

adiposa) (Evans & de Lahunta, 2013), que protege o rim de forças deformantes resultantes 

da pressão de órgãos vizinhos (Dyce et at., 2010). 

Em circunstâncias normais, o fluxo de sangue que chega aos rins corresponde a cerca de 

25% do débito cardíaco. Cada rim recebe sangue pela artéria renal, que geralmente se 
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divide em dois ramos ao nível do hilo, designados por artérias segmentares, as quais 

fornecem sangue aos segmentos do rim (Akers & Denbow, 2013) de modo a que enquanto 

um dos ramos irriga a porção ventral, o outro irriga a porção dorsal (Junqueira & Carneiro, 

2013a). Cada artéria segmentar vai originar as artérias lobares, as quais se dividem nas 

artérias interlobares que vão passar entre as pirâmides da medula em direção ao córtex 

(Akers & Denbow, 2013).  

Na junção corticomedular, as artérias interlobares originam as artérias arciformes, que vão 

formar arcos sobre as bases das pirâmides (Akers & Denbow, 2013). Das artérias arciformes 

procedem as artérias interlobulares, que passam entre os raios medulares e que vão irrigar o 

córtex renal. Cada lóbulo renal é constituído por um raio medular e pelo tecido cortical que o 

rodeia, sendo delimitado pelas artérias interlobulares (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

A partir das artérias interlobulares originam-se as arteríolas aferentes dos glomérulos, que 

levam o sangue aos capilares glomerulares de onde este passa para as arteríolas eferentes, as 

quais se ramificam novamente formando a rede capilar peritubular. Esta rede é responsável 

pela nutrição, oxigenação e eliminação dos metabolitos das células do córtex. Por sua vez, as 

arteríolas eferentes dos glomérulos justamedulares também originam vasos longos e retilíneos 

em forma de ansa, que se dirigem para a medula e voltam para o córtex. Essas ansas 

capilares constituem os vasos retos, cujo sangue que neles circula já foi filtrado pelos 

glomérulos, fornecendo nutrientes e oxigénio à medula renal sem alterar o seu gradiente 

eletroquímico (Junqueira & Carneiro, 2013a). Cerca de 90% do sangue que chega ao rim irriga 

o córtex renal, região onde se localiza a maioria dos corpúsculos renais (Akers & Denbow, 2013). 

Figura 2 – Esquema da anatomia do rim do cão (adaptado de Budras et al., 2007, p.63) 
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As veias fazem o trajeto inverso das artérias (Akers & Denbow, 2013). Os capilares da 

superfície cortical unem-se para formar as veias estreladas, as quais se juntam às veias 

interlobulares formando as veias arciformes, que dão origem às veias interlobares 

(Junqueira & Carneiro, 2013a). As veias interlobares convergem para formar a veia renal, 

que por sua vez se vai juntar à veia cava caudal (Evans & de Lahunta, 2013). 

Em relação à drenagem linfática, o rim tem vasos linfáticos que rodeiam os vasos 

interlobulares, arciformes e interlobares. Normalmente, os vasos que rodeiam as artérias 

são mais espessos do que os que rodeiam as veias. Os vasos linfáticos da cápsula e do 

parênquima estão ligados por plexos interlobulares, os quais formam troncos que saem do 

rim através do hilo e que vão terminar nos linfonodos lombares (Evans & de Lahunta, 2013). 

A inervação renal é da responsabilidade do plexo renal, que rodeia as artérias renais 

quando estas entram no seio renal. O plexo é composto por axónios simpáticos pós-

ganglionares e pelos corpos celulares do gânglio aórtico-renal. O plexo também contém 

axónios parassimpáticos pré-ganglionares provenientes do nervo vago. Desta forma, é 

fornecida inervação aos nefrónios, vasos sanguíneos e músculos da pélvis renal (Evans & 

de Lahunta, 2013). 

No cão, cada rim tem a sua função assegurada pela ação conjunta de cerca de 500.000 

nefrónios (Clarkson et al., 2011). Cada nefrónio, formado pelo corpúsculo renal ou de 

Malpighi, pelo túbulo contornado proximal, pela ansa de Henle e pelo túbulo contornado 

distal, é a unidade funcional dos rins. Estes vão ligar-se ao ducto coletor através de um 

túbulo conector, formando, no seu conjunto, um túbulo urinífero. Posteriormente, o ducto 

coletor vai juntar-se a outros ductos coletores para formar um ducto papilar (Junqueira & 

Carneiro, 2013a). 

No córtex renal, podem observar-se os corpúsculos renais formados por um novelo de 

capilares sanguíneos, designado por glomérulo, e pela cápsula de Bowman. A cápsula 

possui dois folhetos: o visceral, junto dos capilares glomerulares; e o parietal, que delimita o 

corpúsculo renal (Junqueira & Carneiro, 2013a).  

Entre os dois folhetos da cápsula de Bowman existe o espaço capsular, que recebe o líquido 

ultrafiltrado através da parede dos capilares e do folheto visceral da cápsula (Junqueira & 

Carneiro, 2013a). As arteríolas entram e saem pelo polo vascular dos corpúsculos enquanto 

o ultrafiltrado sai pelo seu polo urinário (Clarkson et al., 2011).  

Em cães grandes, passam entre 1000 e 2000 litros de sangue por dia pelos rins. Destes, 

apenas 200 a 300 litros são filtrados, quantidade que ainda será reabsorvida de modo a 

produzir apenas 1 a 2 litros de urina (Dyce et al., 2010). 
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2. O equilíbrio ácido-base 

O pH é uma variável matemática que representa o inverso da concentração logarítmica de 

iões de hidrogénio (protões). Assim, quando a concentração de protões sobe, o pH desce, e 

quando a concentração de protões desce, o pH sobe (Carneiro et al., 2013). Tendo em 

conta que o pH normal do sangue varia entre 7,36 e 7,44, se o sangue do paciente tiver um 

pH inferior a 7,36, este encontra-se numa situação de acidemia. No caso do pH sanguíneo 

ser superior a 7,44, o indivíduo encontra-se em alcalemia (Vaden, Knoll, Smith & Tilley, 

2009b).  

Enquanto as designações de acidemia e alcalemia se referem exclusivamente ao pH do 

sangue, independentemente do que provocou a sua alteração, a acidose e a alcalose 

definem os processos fisiopatológicos e identificam a origem do problema (Carneiro et al., 

2013). 

Os processos de acidose e alcalose podem ser de origem metabólica ou respiratória. 

Enquanto a acidose metabólica se caracteriza por uma diminuição do ião bicarbonato sérico, 

a alcalose metabólica define-se por um aumento deste ião. Já na acidose respiratória há um 

aumento da concentração de dióxido de carbono sérico, enquanto na alcalose respiratória 

se regista uma diminuição. Estes processos podem ocorrer sem alteração do pH do sangue 

e podem permitir a ocorrência de mais do que uma alteração em simultâneo. Por exemplo, 

pode ocorrer uma acidose metabólica associada a uma alcalose respiratória. Podem 

igualmente ocorrer situações acidose sem acidemia, se esta for compensada. No entanto, a 

acidemia está sempre associada a acidose (Kraut & Kurtz, 2013). 

A acumulação de protões e de dióxido de carbono é tóxica para o organismo (Carneiro et 

al., 2013). Assim, o organismo desenvolve uma resposta para manter o pH dentro de um 

intervalo de valores compatível com a vida, que se processa em três fases sequenciais 

(Carneiro, Rosa, Lima & Rosário, 2007). 

Na primeira fase, imediatamente após a acumulação, o tamponamento é realizado por 

solutos-tampão presentes no interior e no exterior das células (Carneiro et al., 2007). Estas 

substâncias que funcionam como tampão são capazes de aceitar e ceder protões de forma 

a equilibrar o pH sanguíneo. As proteínas e os fosfatos existentes em grandes 

concentrações dentro das células, com destaque para a hemoglobina, garantem 75% da 

capacidade de tamponamento intracelular. Os restantes 25% são da responsabilidade de 

proteínas séricas e do sistema bicarbonato – ácido carbónico (Carneiro et al., 2013).  

As proteínas plasmáticas facilitam a excreção renal de protões, enquanto o sistema 

bicarbonato – ácido carbónico dissocia o ácido carbónico em água e dióxido de carbono, ou 

faz a associação inversa conforme as exigências do organismo. Assim, a capacidade de 

tamponamento das proteínas é limitada, mas a do sistema bicarbonato – ácido carbónico 

nunca se satura (Kraut & Kurtz, 2013). Porém, apesar da ação destes tampões, o organismo 

tem de eliminar os excedentes (Carneiro et al., 2013).  
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Assim, na segunda fase, alguns minutos a horas mais tarde, ocorrem alterações da 

ventilação pulmonar que permitem adaptar a pressão arterial de dióxido de carbono 

(Carneiro et al., 2007). Do dióxido de carbono em circulação, 90% liga-se à água (forma iões 

bicarbonato e protões), 5% circula no plasma ligado a proteínas e os restantes 5% 

dissolvem-se no plasma e líquido intracelular. Ao libertar protões, o dióxido de carbono 

comporta-se como um ácido, pelo que o excesso tem de ser eliminado pelos pulmões 

(Carneiro et al., 2013). 

Na terceira fase, que ocorre horas a dias mais tarde, há alterações da excreção renal de 

protões, o que permitem a regulação da concentração plasmática de ião bicarbonato e a 

obtenção de um novo estado de equilíbrio (Carneiro, et al., 2007). 

O excesso de protões é eliminado pelo rim através da captação de protões por parte de 

aminas e de fosfatos. Assim, há respetivamente produção de amónia e de ácidos fixos, que 

são excretados pela urina. No entanto, o rim também é capaz de reabsorver os protões, 

juntamente com o ião bicarbonato, consoante as necessidades do organismo (Carneiro et 

al., 2013). No caso de uma acidose, o organismo necessita de reabsorver o ião bicarbonato 

na mesma proporção que excreta protões. No caso de uma alcalose, o organismo necessita 

de reter protões (Oram, McDonald & Vaidya, 2013). 

Assim, podemos concluir que a produção de ácido carbónico depende da função renal e da 

função respiratória. A velocidade dos dois ramos da reação é mais rápida quando reage no 

sentido da associação do ião bicarbonato com protões, e muito mais lenta quando ocorre a 

dissociação em água e dióxido de carbono. Essa reação pode ser acelerada pela anidrase 

carbónica, presente no rim (o principal regenerador do ião bicarbonato) e nos eritrócitos. É 

esta função que permite ao aparelho respiratório compensar a eliminação de protões pelos 

rins, eliminado o excesso de dióxido de carbono (Quintard, Orban & Ichai, 2014). 

 

Figura 3 – Fórmula do sistema bicarbonato – ácido carbónico (Carneiro et al., 2013, p.13) 

 

 

Em relação à avaliação do equilíbrio ácido-base, poderá ser utilizado um perfil primário, com 

a medição da pressão de dióxido de carbono, do anion-gap e do cloro sérico; e um perfil 

secundário, com a medição do pH urinário e do potássio sérico (Kraut & Kurtz, 2013). 

A pressão de dióxido de carbono permite uma avaliação indireta da concentração de 

bicarbonato (Durward et al., 2001). 
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O anion-gap é o conjunto dos aniões não avaliados por rotina e é principalmente 

representado pela albumina. No entanto, também integra sulfatos, uratos, fosfatos, lactato, 

corpos cetónicos e algumas globulinas. É calculado através da seguinte fórmula: (Na++K+)-

(pCO2+Cl-). Quer a soma dos catiões (potássio e sódio), quer a soma dos aniões (pressão 

de dióxido de carbono, cloro e anion-gap), tem de dar o mesmo valor para cumprir a lei da 

neutralidade eletrolítica. Assim, só poderá variar a proporção de cada constituinte (Wellman, 

DiBartola & Kohn, 2012). Uma diminuição do anion-gap é normalmente devida a uma 

situação de hipoalbuminemia, que vai provocar um aumento relativo da pressão de dióxido 

de carbono e do cloro, sem desencadear alterações no equilíbrio ácido-base (Durward et al., 

2001). 

O cloro é avaliado em comparação com o sódio. Em situações fisiológicas, os seus valores 

devem variar em conjunto de modo a manterem a neutralidade eletrolítica. Se a pressão de 

dióxido de carbono estiver diminuída e o cloro estiver aumentado (em relação ao sódio), as 

alterações podem ser devidas a acidose metabólica. Se a pressão de dióxido de carbono 

estiver aumentada e o cloro estiver diminuído (em relação ao sódio), as alterações podem 

ser devidas a alcalose metabólica (Durward et al., 2001). 

Enquanto o perfil primário permite identificar a etiologia da condição, o perfil secundário 

permite avaliar a resposta do organismo (Kraut & Kurtz, 2013). No perfil secundário, o pH da 

urina deverá estar diminuído numa situação de acidemia e aumentado numa situação de 

alcalemia. No entanto, os resultados da sua medição poderão ser facilmente falseados pela 

dieta e por fatores pós-renais, como infeções do trato urogenital, ou até mesmo por atrasos 

no processamento que resultam em perda de dióxido de carbono e na alcalinização da 

amostra (Wilson, 2008b). Em relação ao potássio, em situações de alcalemia, este ião é 

excretado em troca da reabsorção de protões. Assim, numa situação de alcalemia, é 

espectável que ocorra uma diminuição do potássio sérico. Em situações de acidose, para 

aumentar a secreção de protões, o potássio é mais reabsorvido a nível renal, aumentando 

os seus valores séricos (DiBartola & De Morais, 2012). 

A acidose metabólica resulta de acumulação de ácidos fixos ou de uma condição de 

hipercloremia (Durward et al., 2001). A acidose metabólica por acumulação de ácidos fixos é 

devida a uma diminuição da pressão de dióxido de carbono, com o aumento do anion-gap e 

sem alteração dos valores de cloro. Os ácidos fixos em excesso podem ter uma origem 

endógena (como o ácido úrico, ácido láctico e corpos cetónicos), ou ter uma origem 

exógena (sendo os mais frequentemente envolvidos em Medicina Veterinária o etilenoglicol 

e o ácido acetilsalicílico) (Vaden et al., 2009a). Na acidose metabólica por hipercloremia, há 

uma diminuição da pressão de dióxido de carbono com um aumento da concentração de 

cloro e sem alteração do anion-gap (Kraut & Madias, 2012). Esta está sobretudo relacionada 

com a perda de ião bicarbonato pelo rim (situações de acidose tubular renal) ou pelo trato 

gastrointestinal (por diarreia ou excreção pancreática excessiva) (Quintard et al., 2014). 
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A alcalose metabólica resulta geralmente da perda de cloro associada a alterações do trato 

gastrointestinal superior, nomeadamente obstruções e vómito. Em casos mais raros, esta 

pode dever-se a depleção generalizada dos eletrólitos em situações de diurese osmótica 

(Quintard et al., 2014). 

 

Tabela 3 – Avaliação de alterações do equilíbrio ácido-base (adaptado de Christian, 2013) 

Parâmetro Alcalose metabólica 
Acidose metabólica por 

acumulação de ácidos fixos 

Acidose metabólica 

hiperclorémica 

pCO2 Aumentado Diminuído Diminuído 

Cloro (vs sódio) Diminuído Sem alteração Aumentado 

Anion-gap Sem alteração Aumentado Sem alteração 

Potássio Pode diminuir Pode aumentar Pode aumentar 

pH urinário Pode aumentar Pode diminuir Pode diminuir 

 

A avaliação da reserva alcalina indica a quantidade de ácidos ou de bases fortes que seria 

necessário adicionar à solução para que o pH fosse 7,4. A sua avaliação também permite 

constatar o tipo de desvio metabólico presente (Carneiro et al., 2013). 

 

3. Funções endócrinas do rim 

A nível endócrino, o rim é simultaneamente um órgão-alvo (Ko & Bakris, 2009) e um órgão 

responsável pela síntese de hormonas, nomeadamente eritropoietina, calcitriol e renina 

(Dyce et al., 2010). 

A eritropoietina é uma hormona essencial na eritropoiese (Dyce et al., 2010). Cerca de 85% 

da eritropoietina é produzida pelos rins, enquanto a restante 15% é produzida pelo fígado 

(Junqueira & Carneiro, 2013a).  

Quer a eritropoietina, quer a renina, são produzidas no complexo justaglomerular (Dyce et 

al., 2010), formado pelas células justaglomerulares (localizadas junto ao corpúsculo renal), 

pela mácula densa (localizada no túbulo contornado distal) e pelas células mesangiais 

extraglomerulares (Junqueira & Carneiro, 2013a). Tal facto justifica a ocorrência de 

situações de anemia, e desenvolvimento de hipertensão sistémica em pacientes com 

doença renal crónica (Dyce et al., 2010). 

O calcitriol estimula a absorção intestinal de cálcio e a remodelação óssea, e inibe a 

secreção de paratormona (PTH). Isto pode explicar o desenvolvimento de 

hiperparatiroidismo secundário na doença renal crónica (Heiene & Lefebvre, 2007). 

A renina faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona e é um dos principais 

sistemas reguladores do sódio, do volume do compartimento extracelular, da resistência 

vascular e da pressão arterial. A sua secreção é influenciada pelos barorrecetores 

intrarrenais da artéria aferente, por alterações no aporte de sódio às células da mácula 
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densa e ainda pela influência do sistema nervoso simpático nas arteríolas do aparelho 

justaglomerular (Harrison-Bernard, 2009). É estimulada pelo aumento da atividade 

simpática, das catecolaminas circulantes e das prostaglandinas, e inibida por diversos 

fatores, como o aumento da reabsorção de sódio e cloro ao nível da mácula densa, por 

aumento da pressão na arteríola aferente, pela angiotensina II e pela vasopressina (Barrett 

et al., 2012). Assim, quando há uma diminuição do aporte de sódio, uma diminuição da 

pressão arterial, uma diminuição do volume extracelular ou um fator de stress ou mesmo de 

trauma, estes mecanismos são ativados e a secreção de renina aumenta (Harrison-Bernard, 

2009).  

A renina é a protease responsável pela clivagem do angiotensinogénio, dando origem à 

angiotensina I (Barrett et al., 2012). A maioria do angiotensinogénio em circulação é 

produzido pelo fígado, no entanto, também é produzido e libertado por outros tecidos, como 

o coração, os vasos sanguíneos, o rim e o tecido adiposo (Carey & Padia, 2009). Por sua 

vez, a angiotensina I é convertida pela enzima de conversão de angiotensina (convertase), 

presente nas células endoteliais, em angiotensina II (Harrison-Bernard, 2009). Assim, 

apesar de grande parte desta conversão ocorrer nos pulmões, também pode ocorrer em 

muitas outras partes do organismo (Barrett et al., 2012). Esta enzima é igualmente 

responsável pela inativação da bradicina, um autacoide natriurético com propriedades 

vasodilatadoras. A bradicina atua como vasodilatador de forma direta e indireta, pela 

estimulação da produção de óxido nítrico e pela libertação de prostaglandinas (Carey & 

Padia, 2009).  

As ações da angiotensina II são mediadas por recetores associados a proteína G 

transmembranar: os recetores do tipo I e os recetores do tipo II (Harrison-Bernard, 2009), 

cujas funções são geralmente antagónicas (Carey & Padia, 2009).  

Os recetores do tipo I são os responsáveis pela maioria das ações da angiotensina II a nível 

cardiovascular, renal e adrenal (Carey & Padia, 2009). Estes recetores estão presentes na 

maior parte dos tecidos, como os vasos sanguíneos, células nervosas, adrenal e rim (Ko & 

Bakris, 2009). A sua ativação promove a vasoconstrição, a secreção de aldosterona, a sede, 

a estimulação do sistema nervoso simpático, a reabsorção de sódio a nível renal e as 

respostas cardíacas iono e cronotrópicas. Além disso, também aumenta a secreção de 

vasopressina pela hipófise. Assim, a angiotensina II tem um efeito antidiurético (Carey & 

Padia, 2009), cujo objetivo é aumentar o volume extracelular e a pressão arterial (Harrison-

Bernard, 2009).  

Os recetores do tipo II têm uma expressão bastante reduzida na idade adulta. No entanto, 

esta aumenta em resposta à depleção de sódio e em resposta a determinados estímulos 

hormonais. Apesar do papel da ativação dos recetores do tipo II não ser claro, a nível renal, 

é provável que estes estimulem a resposta natriurética (Ko & Bakris, 2009). A ação sobre 

estes recetores promove a vasodilatação e a natriurese (Carey & Padia, 2009). A 



14 
 

vasodilatação é um efeito desencadeado por estimulação concomitante da bradicina e do 

óxido nítrico (Ko & Bakris, 2009). 

A angiotensina II é um dos mais potentes vasoconstritores. Provoca vasoconstrição 

arteriolar, aumenta a pressão sistólica e diastólica, atua diretamente no córtex da adrenal 

para aumentar a secreção de aldosterona, facilita a secreção de noradrenalina por ação 

direta nos neurónios simpáticos pós-ganglionares, provoca a contração das células 

mesangiais levando a diminuição da taxa de filtração glomerular, aumenta a reabsorção de 

sódio e estimula a secreção de vasopressina e de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) 

(Barrett et al., 2012). 

A angiotensina II é rapidamente eliminada da corrente circulatória, quer por mecanismos de 

aprisionamento que envolvem outros órgãos além dos pulmões, quer por metabolização nos 

eritrócitos e em muitos tecidos (Barrett et al., 2012).  

Apesar da angiotensina II ter o papel principal no sistema renina-angiotensina, muitas das 

ações deste sistema podem ser mediadas por outras vias (Ko & Bakris, 2009). A 

angiotensina II é metabolizada por via de aminopeptidases, que convertem a angiotensina II 

em angiotensina III, que tem apenas 40% da atividade da molécula original mas a mesma 

capacidade em promover a secreção de aldosterona (Barrett et al., 2012). A angiotensina III 

é convertida em angiotensina IV, que se liga a recetores específicos, promovendo a 

natriurese, provavelmente por diminuir a reabsorção de sódio no túbulo contornado proximal 

e distal (Ko & Bakris, 2009). Estas aminopeptidases também podem converter diretamente a 

angiotensina I em angiotensina III (Barrett et al., 2012). 

Recentemente, foi também descoberta a enzima de conversão da angiotensina 2, que atua 

sobre a angiotensina I e sobre a angiotensina II e leva à formação de outro metabolito ativo, 

a angiotensina 1-7 (Fraga-Silva, Ferreira & Santos, 2013). Esta encontra-se em 

concentrações renais semelhantes à angiotensina II, atua ao nível dos recetores Mas (Carey 

& Padia, 2009) e pensa-se que funcione como vasodilatador, ao estimular a produção de 

óxido nítrico e prostaglandinas (Ko & Bakris, 2009). Apesar dos resultados controversos 

obtidos em diferentes estudos, a partir da descoberta destes recetores surgiu a hipótese do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona funcionar com dois ramos antagónicos que 

permitem modular as suas ações: um ramo vasoconstritor, composto pela enzima de 

conversão da angiotensina, pela angiotensina II e pelos recetores do tipo I; e um ramo 

vasodilatador, composto pela enzima de conversão da angiotensina 2, pela angiotensina 1-7 

e pelos recetores Mas (Fraga-Silva et al., 2013). 
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Figura 4 – Representação esquemática do sistema renina-angiotensina (adaptado de Ko & Bakris, 

2009, p.168; Gaspari, Vinh, Jones & Widdop, 2012, p.18) 

 

 

O aumento da angiotensina II, tal como o aumento do potássio sérico ou da ACTH, promove 

a secreção de aldosterona, uma hormona mineralocorticoide sintetizada e secretada pela 

zona glomerulosa da adrenal. Esta hormona atua sobre recetores de mineralocorticoides a 

nível dos ductos coletores renais corticais, do cólon, das glândulas salivares e das glândulas 

sudoríparas. Entre outras ações, potencia a atividade da angiotensina II e das 

catecolaminas e promove a retenção de sódio, que é acompanhada pela retenção de água. 

Se houver secreção excessiva de aldosterona, a retenção de água poderá levar a situações 

de hipertensão (Carey & Padia, 2009). 

A angiotensina II, por si só, não induz lesões a nível vascular ou glomerular. No entanto, a 

aldosterona pode provocar lesões microvasculares, vasculite, stress oxidativo e alterações 

endoteliais, ações que podem ser potenciadas pela angiotensina II (Briet & Schiffrin, 2013). 

O sistema renina-angiotensina-aldosterona é uma cascata hormonal muito complexa, com 

múltiplas interações e vias redundantes, que não funciona apenas como um sistema 

hormonal sistémico, mas também como sistemas locais que funcionam de forma 

independente em certos órgãos. Há evidências da existência de sistemas renina-

angiotensina locais no rim, no cérebro, no coração, nos vasos sanguíneos, nas adrenais e 

nos adipócitos. A  sua  atividade  e  função  têm  sido  alvo  de  investigação  nos  últimos  

anos, tendo já sido identificados renina, angiotensinogénio, convertase, vários recetores de 

angiotensina e recetores Mas nos rins (Carey & Padia, 2009). Assim, no rim, os níveis de 

angiotensina II e de outros metabolitos ativos em circulação poderão não ser determinantes 

na sua resposta ao sistema renina-angiotensina (Lu, Roksnoer & Jan Danser, 2013).  
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Em síntese, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um dos principais sistemas 

ativados quando ocorrem variações no volume circulante efetivo. Além deste, também 

ocorre a ativação do sistema nervoso simpático, da vasopressina e dos péptidos 

natriuréticos (Harrison-Bernard, 2009). 

Desta forma, quando ocorre uma diminuição do volume circulante, são enviados sinais ao 

rim para que reabsorva sódio e água para a repor a volemia. Para o efeito, é necessário 

produzir vasoconstrição para reduzir o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. 

Assim, há um aumento da atividade do sistema nervoso simpático a nível renal e da 

secreção de renina pelas células justaglomerulares, conduzindo a um aumento dos níveis 

de angiotensina II. Há também inibição da secreção de péptidos natriuréticos e estimulação 

da secreção de vasopressina pela neuro-hipófise (Dourado, 2010).  

Em situações em que seja necessário produzir vasodilatação para aumentar o fluxo 

sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, verifica-se um aumento das 

prostaglandinas, do óxido nítrico, das bradicinas e dos péptidos natriuréticos (Harrison-

Bernard, 2009). 

 

4. Mecanismos de trocas metabólicas no rim 

As trocas metabólicas a nível renal envolvem processos de filtração, absorção ativa, 

absorção passiva e secreção (Junqueira & Carneiro, 2013a). Enquanto as proteínas de 

pequenas dimensões (inferiores a 70kDa) e alguns péptidos hormonais são reabsorvidos no 

túbulo contornado proximal por endocitose, outras substâncias são secretadas e 

reabsorvidas por difusão passiva, por difusão facilitada por mediadores ou gradientes de 

concentração, ou ainda por transporte ativo contra os gradientes. O movimento é realizado 

através de canais iónicos, de sistemas de troca de iões, de cotransportadores e de bombas 

(Barret et al., 2012).  

Essencialmente, o rim forma um filtrado a partir do plasma do sangue arterial que passa nos 

capilares glomerulares (Junqueira & Carneiro, 2013a). Deste filtrado são reabsorvidas as 

substâncias que o organismo necessita e são excretadas aquelas que não são precisas 

(Akers & Denbow, 2013). 

Enquanto o folheto parietal da cápsula de Bowman é constituído por um epitélio simples 

pavimentoso, apoiado na lâmina basal e numa pequena camada de fibras reticulares, o 

folheto visceral possui podócitos sobre uma membrana basal. Estas células têm diversos 

prolongamentos primários e secundários com mobilidade que envolvem completamente o 

capilar. Entre os prolongamentos secundários dos podócitos existem espaços denominados 

fendas de filtração (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

Apesar dos capilares glomerulares serem fenestrados, a membrana basal das células 

endoteliais funde-se com a dos podócitos, criando uma espessa membrana basal que acaba 
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por atuar como uma barreira de filtração glomerular. Esta membrana basal glomerular é 

constituída por três camadas: a lâmina rara interna (situada junto às células endoteliais); a 

lâmina densa; e a lâmina rara externa (que está em contacto com os podócitos) (Verlander, 

2006).  

As lâminas raras possuem uma matriz que contem proteoglicanos com carga elétrica 

negativa (Junqueira & Carneiro, 2013a), funcionando como um filtro de macromoléculas. Ao 

atraírem as moléculas com carga positiva, dificultam a sua passagem e, em menor grau, a 

passagem de moléculas de carga neutra (Passos, 2009).  

Em síntese, a capacidade de uma substância passar a barreira de filtração glomerular 

depende do seu tamanho e da sua carga elétrica (Passos, 2009). Assim, o filtrado tem 

concentrações de cloro, glucose, ureia e fosfatos semelhantes à do plasma sanguíneo, no 

entanto é muito pobre em proteínas, visto que as macromoléculas com peso molecular 

superior a 70 kDa não conseguem atravessar a barreira de filtração glomerular. Como este 

peso é próximo do peso da albumina plasmática, esta poderá aparecer no filtrado em 

quantidades muito reduzidas (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

Além das células endoteliais e dos podócitos, os glomérulos contêm células mesangiais, que 

se localizam principalmente entre os capilares, mas também nas suas paredes, entre as 

células endoteliais e a lâmina basal. Estas células têm capacidade de contração, recetores 

de angiotensina II e recetores de péptidos natriuréticos. Ao sofrerem ativação dos recetores 

para angiotensina II, contraem, reduzindo a taxa de filtração glomerular. A ativação dos 

recetores dos péptidos natriuréticos vai provocar o relaxamento das células mesangiais, 

levando à vasodilatação, o que permite aumentar o volume de sangue nos capilares e a 

área disponível para a sua filtração (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

Estas células mesangiais têm ainda outras funções: garantem suporte estrutural ao 

glomérulo, sintetizam a matriz extracelular, fagocitam complexos antigénio-anticorpo retidos 

pela barreira de filtração e produzem moléculas biologicamente ativas como prostaglandinas 

e endotelinas. As endotelinas levam à contração da musculatura lisa das arteríolas aferentes 

e eferentes do glomérulo (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

No polo urinário do corpúsculo renal, o folheto parietal da cápsula de Bowman permite a 

ligação do corpúsculo ao túbulo contornado proximal. As células dos túbulos proximais 

contêm canalículos que partem da base dos microvilos e aumentam a sua capacidade de 

reabsorção de macromoléculas. Nos canalículos formam-se vesículas de pinocitose, que 

permitem a entrada das macromoléculas que atravessaram a barreira de filtração glomerular 

(Verlander, 2006).  

O filtrado glomerular passa então para o túbulo contornado proximal, onde se inicia o 

processo de absorção e de excreção (Junqueira & Carneiro, 2013a). Neste segmento, 

apesar de ocorrer o transporte ativo de muitas substâncias, o filtrado glomerular continua 

isotónico em relação ao plasma até ao final do túbulo. Aqui, há canais de aquaporina-1 na 
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membrana apical e basolateral das células epiteliais, permitindo a passagem rápida de água 

para fora do túbulo, enquanto a osmolaridade se mantém graças ao transporte ativo dos 

solutos (Barrett et al., 2012). Assim, neste segmento, é reabsorvida a totalidade da glucose 

e dos aminoácidos, por transporte ativo, e aproximadamente 70% da água, bicarbonato e 

iões contidos no filtrado glomerular (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

Para além do anteriormente referido, o túbulo contornado proximal também excreta 

creatinina e ácido úrico, entre outras substâncias estranhas ao organismo, como penicilina, 

por transporte ativo. Este mecanismo, designado por secreção tubular, permite eliminar 

estas substâncias do plasma intersticial do rim (Junqueira & Carneiro, 2013a). 

A seguir, o filtrado glomerular passa para a ansa de Henle, uma estrutura em forma de U 

formada por um segmento fino entre dois segmentos mais espessos. Esta estrutura é 

essencial para a formação de um gradiente de osmolaridade no interstício da medula renal, 

fundamental para concentrar a urina (Barrett et al., 2012). 

Embora o ramo descendente da ansa de Henle seja completamente permeável à água pela 

presença de canais aquaporina-1, o seu ramo ascendente é impermeável. Isto cria um 

gradiente, visto que ao longo do ramo descendente o filtrado se torna mais hipertónico 

graças ao transporte ativo de sódio e potássio no ramo ascendente (Barrett et al., 2012). 

Com o transporte ativo destes iões para o interstício no ramo ascendente (Junqueira & 

Carneiro, 2013a), o filtrado torna-se hipotónico em relação ao plasma no final da ansa de 

Henle (Barrett et al., 2012).  

 

Figura 5 – Permeabilidade dos ramos da ansa de Henle (Romero, Barley & Sharp, 2008, p.71) 
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Na maioria dos mamíferos, apesar de todos os nefrónios serem responsáveis pelos 

processos de filtração, absorção e secreção, os nefrónios justamedulares têm como 

responsabilidade acrescida contribuir para a criação do gradiente medular (Junqueira & 

Carneiro, 2013a). Enquanto os nefrónios corticais têm o seu glomérulo nas porções mais 

externas do córtex renal e apresentam ansas de Henle curtas, os nefrónios justamedulares 

têm o glomérulo na região justamedular do córtex e têm ansas de Henle longas que se 

estendem até às pirâmides medulares (Barrett et al., 2012). No entanto, no cão e no gato, 

geralmente todos os nefrónios têm ansas de Henle longas. Assim, mesmo os corpúsculos 

renais periféricos têm ansas de Henle que se estendem até à profundidade da medula 

(Clarkson et al., 2011). 

Após um curto trajeto no córtex, a parte espessa da ansa de Henle torna-se tortuosa e 

passa a designar-se por túbulo contornado distal (Junqueira & Carneiro, 2013a). Em várias 

espécies de mamíferos (rato, coelho e Homem), o túbulo contornado distal passa muito 

próximo à artéria aferente corpúsculo renal do mesmo nefrónio (Clarkson et al., 2011) e, 

nesse local, a sua parede está modificada (Junqueira & Carneiro, 2013a). Há evidências de 

que nessa área exista parte de um sistema renina-angiotensina-aldosterona com sinalização 

parácrina entre o túbulo contornado distal e a arteríola aferente (Clarkson et al., 2011). 

Como a maioria das células deste segmento modificado tem o complexo de Golgi situado na 

região basal, esta porção aparece mais escura quando corada nas preparações 

histológicas, recebendo o nome de mácula densa. A mácula densa é sensível à quantidade 

de cloro, sódio e água presente no lúmen, produzindo moléculas sinalizadoras que 

promovem a libertação de renina (Junqueira & Carneiro, 2013a).  

O túbulo contornado distal é relativamente impermeável à água, pelo que os solutos em 

excesso continuam a ser absorvidos, diluindo o filtrado (Barrett et al., 2012). 

A seguir, a urina passa para os túbulos coletores, que terminam em ductos coletores de 

maior diâmetro. Os ductos coletores da medula também participam nos mecanismos de 

concentração da urina (Junqueira & Carneiro, 2013a). O seu epitélio é composto pelas 

células principais e por células intercalares. As células principais estão em maior número e 

estão envolvidas na reabsorção de sódio e de água, por estimulação da vasopressina. As 

células intercalares estão em menor número, também aparecem no túbulo contornado distal 

e estão relacionadas com o equilíbrio ácido-base, secretando protões e transportando ião 

bicarbonato (Barrett et al., 2012).  
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Figura 6 – Trocas metabólicas a nível renal (adaptado de Komomiczak, 2008) 

 

 

Em síntese, o rim conserva a glucose e os aminoácidos. Ambos são reabsorvidos no túbulo 

contornado proximal. A glucosúria ocorre quando há excesso de glucose no sangue, ou por 

redução da capacidade de transporte tubular. A aminoacidúria deve-se quase sempre à 

redução da sua capacidade de transporte (Clarkson et al., 2011). 

Em relação aos solutos, que são geridos consoante as necessidades do organismo, 

consideram-se o sódio, o potássio, os fosfatos, o cálcio, o bicarbonato e os protões (Passos, 

2009).  

O sódio é quase totalmente reabsorvido no túbulo contornado proximal, na ansa de Henle, 

no túbulo contornado distal e no ducto coletor, sendo que 65% da reabsorção ocorre no 

túbulo contornado proximal, independentemente das necessidades do organismo. Os 

cotransportadores Na+/K+/2Cl- presentes na ansa de Henle contribuem para a 

hipertonicidade medular e podem ser inibidos por diuréticos de ansa. A reabsorção proximal 

é promovida pela angiotensina II e é inibida pelo péptido natriurético atrial. A reabsorção 

distal é promovida pela aldosterona (Findlay & Isles, 2015).  

O potássio é reabsorvido em cerca de 67% pelo túbulo contornado proximal, 

independentemente das necessidades do organismo. No entanto, a sua reabsorção pode ir 

até 90% com o túbulo contornado proximal e distal (Reddi, 2014). A sua secreção pelos 

segmentos distais do nefrónio é promovida pela aldosterona, pelo aumento da diurese e 

pela presença de aniões como o bicarbonato (Clarkson et al., 2011).  

Os fosfatos são reabsorvidos em cerca de 80 a 90% a nível do túbulo contornado proximal, 

podendo a sua reabsorção ser inibida pela PTH (Findlay & Isles, 2015). 
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O cálcio é reabsorvido no túbulo contornado proximal em quantidades muito variáveis, 

dependendo das necessidades do organismo. Só o cálcio ionizado, que corresponde a 

cerca de metade do cálcio em circulação, é filtrado livremente. O restante está ligado a 

proteínas. A sua reabsorção é promovida pela PTH e por diuréticos tiazídicos, mas é inibida 

por diuréticos de ansa (Clarkson et al., 2011). 

O bicarbonato é quase totalmente reabsorvido no túbulo contornado proximal. Normalmente 

a sua reabsorção é total em cães e gatos alimentados com dietas ricas em proteína 

(Clarkson et al., 2011). 

Os protões são secretados no túbulo contornado proximal e no túbulo contornado distal. A 

secreção a nível proximal leva à reabsorção do bicarbonato. A secreção a nível distal altera 

o pH da urina e leva à formação de amónia e de ácidos fixos (Findlay & Isles, 2015). 

Em relação à ureia e à creatinina, estes metabolitos têm de ser excretados para evitar 

reações de toxicidade. A ureia é secretada na ansa de Henle e no ducto coletor, contribui 

para o gradiente medular e a sua excreção renal está diretamente relacionada com o fluxo 

urinário. A creatinina é filtrada livremente e excretada no túbulo contornado proximal em 

cães, sem sofrer reabsorção (Findlay & Isles, 2015). 

Cerca de 85% da água filtrada é reabsorvida por todos os segmentos do túbulo urinífero, 

independentemente das necessidades do organismo. A reabsorção dos restantes 15% é 

regulada pela vasopressina, sendo 90% da sua secreção controlada pela osmolaridade do 

líquido extracelular e os restantes 10% pela volemia. A vasopressina estimula a inserção de 

canais aquaporina-2 nas membranas das células epiteliais do túbulo contornado distal e das 

células principais do ducto coletor. A água é reabsorvida por osmose graças à elevada 

concentração de sódio, cloro e ureia no interstício medular. A estimulação crónica por 

vasopressina aumenta a expressão de transportadores de ureia nos ductos coletores distais, 

a concentração de ureia no interstício e a capacidade de concentração da urina (Clarkson et 

al., 2011). 

A concentração da urina depende então da presença de um gradiente osmótico no 

interstício medular, do nível de diluição obtido quando o ultrafiltrado passa da ansa de Henle 

para o túbulo contornado distal, e da permeabilidade das células do ducto coletor à água, 

que é diretamente regulada pela vasopressina (Akers & Denbow, 2013). 

 

 

 

 

 



22 
 

5. Bioquímica fisiológica do potássio 

O potássio é o principal catião intracelular. Enquanto no compartimento intracelular atinge 

uma concentração de aproximadamente 140mEq/L, no compartimento extracelular ronda 

apenas 4mEq/L (DiBartola & De Morais, 2012). Esta diferença é essencial para a 

manutenção do potencial elétrico da membrana, sobretudo no tecido neuromuscular (Hoenig 

& Zeidel, 2014). Também contribui para o equilíbrio ácido-base, ao permitir trocas com os 

protões de forma a manter o pH fisiológico (Pagana & Pagana, 2014).  

Como as concentrações séricas de potássio são muito baixas, pequenas alterações podem 

levar a graves consequências (Pagana & Pagana, 2014).  

A quantidade de potássio existente no organismo é regulada pela sua taxa de absorção e 

excreção. No animal saudável, o potássio entra no organismo unicamente por ingestão, 

sendo absorvido no estômago e intestino delgado. A sua excreção é feita pelo rim (90%) e 

pelo cólon (10%) (DiBartola, 2012). No entanto, quando a função renal está diminuída, a 

percentagem de potássio excretada pelo cólon pode aumentar (Reddi, 2014).  

No rim, a maioria do potássio é reabsorvido de forma passiva, por via paracelular, a nível do 

túbulo contornado proximal (Findlay & Isles, 2015). 

No ramo ascendente da ansa de Henle, as bombas Na+/K+ da membrana basolateral 

transportam ativamente três iões de sódio para o fluido intersticial em troca de dois iões de 

potássio para o interior das células (Reddi, 2014). Fora das células, o sódio ajuda a criar um 

gradiente eletroquímico ao longo da membrana apical (Akers & Denbow, 2013). Desta 

forma, facilita a atividade dos cotransportadores Na+/K+/2Cl- presentes na membrana apical, 

que permitem a entrada de um ião de sódio, um ião de potássio e dois iões de cloro na 

célula (Reddi, 2014). Após a sua entrada, enquanto o cloro, através dos canais de cloro, se 

difunde para o fluido intersticial, o potássio difunde-se para o lúmen através dos canais 

extramedulares de potássio (ROMK). Assim, há um fornecimento contínuo de potássio que 

não limita o cotransporte de sódio e cloro (Penton, Czogalla & Loffing, 2014). 

Se a célula também tiver canais de potássio na membrana apical, o potássio é excretado 

enquanto o gradiente eletroquímico for favorável. Se houver canais de potássio na 

membrana basolateral, o potássio que entra e sai da célula é o fornecido pelas 

bombas Na+/K+ (Akers & Denbow, 2013).  

Na porção distal do nefrónio (túbulo contornado distal, túbulo conector e ducto coletor), 

ocorre principalmente a excreção de potássio (Satlin, Carattino, Liu & Kleyman, 2006).  

No túbulo contornado distal, há reabsorção de sódio e de cloro através dos 

cotransportadores Na+/Cl-, reduzindo a concentração de cloro no lúmen e estimulando a 

excreção de potássio. A reabsorção de sódio é essencial para a excreção do potássio, pois 

o sódio intracelular é essencial ao funcionamento das bombas Na+/K+ (Satlin et al., 2006). 

Estas, ao aumentarem a concentração de potássio intracelular e a aumentarem a carga 

elétrica negativa existente no lúmen, criam um gradiente eletroquímico que favorece a 
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difusão passiva de potássio para o lúmen através de canais seletivos (os cotransportadores 

de K+/Cl- e os canais ROMK) (Reddi, 2014).  

Se o fluxo urinário aumentar, aumenta a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. No 

entanto, não há aumento da carga elétrica negativa, porque esta é controlada pelo aumento 

da permeabilidade paracelular ao cloro (Satlin et al., 2006). 

No túbulo conector, há canais ROMK e canais epiteliais de sódio (ENaC). A entrada de 

sódio através dos ENaC cria uma diferença de potencial no lúmen, o que promove a 

secreção de potássio através dos canais ROMK. A velocidade de secreção neste segmento 

é superior à sua taxa de excreção pela urina (Reddi, 2014). 

No ducto coletor, as células principais são responsáveis pela reabsorção de sódio e pela 

excreção de potássio (que entra nas células pelas bombas Na+/K+). No entanto, em certas 

situações, as células intercaladas estão envolvidas na sua reabsorção através das bombas 

K+/H+ apicais (Reddi, 2014). 

Para realizar a difusão passiva de potássio neste segmento, as células principais têm 

cotransportadores K+/Cl-, canais de baixa condutância (os canais ROMK) e de elevada 

condutância (denominados por canais maxi-K+) no ducto coletor cortical. Estes últimos são 

ativados em resposta ao aumento das concentrações intracelulares de cálcio, à diminuição 

da osmolaridade e a estímulos mecânicos, condições que se verificam quando há aumento 

do fluxo urinário (Satlin et al., 2006). 

 

Figura 7 – Sistemas de transporte celular existentes em cada segmento do nefrónio (adaptado de 

Hoenig & Zeidel, 2014, p.1277; Palmer, 2014, p.3)  
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A excreção renal de potássio pode ser influenciada por diversos fatores, como a regulação 

hormonal, a concentração de potássio, sódio e aniões, o equilíbrio ácido-base, a 

administração de diuréticos e, como anteriormente referido, pela taxa de fluxo urinário 

(Reddi, 2014).  

Na regulação hormonal participam a aldosterona, a vasopressina, a angiotensina II e a 

calicreína tecidular (Reddi, 2014). 

A aldosterona é um dos principais reguladores das reservas de potássio do organismo pela 

sua influência na excreção renal. Tem um sistema de retroalimentação, em que a 

hipercaliemia estimula a sua secreção, enquanto a hipocaliemia a inibe. A aldosterona 

estimula os canais de sódio epiteliais (ENaC), as bombas Na+/K+ e potencia os canais 

ROMK (Penton et al., 2014). 

A vasopressina promove a secreção de potássio, apesar de diminuir o fluxo urinário. 

Estimula os canais aquaporina-2 que por sua vez ativam os ENaC, estimulando diretamente 

os canais ROMK e aumentando a secreção de potássio (Reddi, 2014). 

A angiotensina II, em resposta a um aumento da quantidade de potássio ou a uma 

diminuição da quantidade de sódio, estimula a secreção de aldosterona (Hoover, 2011) e 

inibe os canais ROMK nas células principais dos túbulos conectores e dos ductos coletores, 

reduzindo a secreção de potássio (Reddi, 2014).  

A calicreína tecidular é uma protease envolvida na produção de cininas, como por exemplo 

a bradicina. É secretada pelas células do túbulo conector e promove atividade dos ENaC, 

aumentando a excreção de potássio (Reddi, 2014). 

Em relação à concentração de potássio, o seu aumento estimula a síntese e a secreção de 

aldosterona, o que vai aumentar a sua secreção e excreção. O aumento da excreção deve-

se a uma redução da absorção na ansa de Henle e a um aumento da secreção nos ductos 

coletores corticais e medulares. Este aumento poderá ser devido a lesão celular ou a 

suplementação na dieta (Penton et al., 2014). 

Em relação aos aniões, o seu excesso aumenta a carga negativa no lúmen, o que estimula 

a excreção de potássio pelo ducto coletor cortical. Existem diversos aniões que podem 

provocar este efeito, como é o caso de aniões diferentes do cloro que se liguem ao sódio, 

como por exemplo o bicarbonato, ou de iões que não são reabsorvidos ao longo de nefrónio, 

como é o caso de algumas penicilinas. Isto também pode ocorrer por falta de cloro no 

lúmen, independentemente da diferença de potencial, o que sugere que o cotransportador 

K+/Cl- seja estimulado por alterações do gradiente (Reddi, 2014).  

Em relação aos diuréticos, os inibidores da anidrase carbónica, como a acetazolamida, têm 

um efeito diurético moderado mas inibem a secreção de protões por redução do 

fornecimento de ácido carbónico. Desta forma, reduzem a reabsorção de bicarbonato e 

aumentam a excreção de sódio e de potássio (Barrett et al., 2012). 
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Os diuréticos de ansa, como a furosemida, inibem o cotransportador Na+/K+/2Cl- no ramo 

ascendente da ansa de Henle. Como este segmento é responsável pela reabsorção de 

cerca de 25% do sódio filtrado, vai haver um grande aumento do aporte de sódio, potássio e 

cloro ao túbulo contornado distal e a ducto coletor, que não serão capazes de compensar a 

reabsorção, provocando um grande aumento da natriurese e da excreção de potássio 

(Trullàs, Morales-Rull & Formiga, 2014). Assim, com a continuação do tratamento, poderão 

ocorrer situações de hipocaliemia, uma complicação comum em pacientes não submetidos a 

suplementação (Barrett et al., 2012). 

Os derivados tiazídicos, como a clorotiazida, inibem o cotransportador Na+/Cl- no túbulo 

contornado distal, tendo um menor efeito diurético do que o anterior. No entanto, ambos 

provocam um aumento da excreção de sódio e água, promovendo a excreção de potássio 

(Barrett et al., 2012). 

Os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona, competem com a 

aldosterona pelos recetores localizados nas células epiteliais do túbulo contornado distal ou 

bloqueiam os ENaC, o que vai comprometer a reabsorção de sódio e a secreção de 

potássio (Barrett et al., 2012; Trullàs et al., 2014). 

Há mais agentes que modulam a excreção renal de potássio, mas não parecem alterar a 

sua homeostasia (Gennari, 1998). 

No entanto, a atividade das bombas Na+/K+ pode ser influenciada por diversos fatores, entre 

os quais a insulina e a atividade adrenérgica. A insulina tem um sistema de 

retroalimentação, em que a hipercaliemia estimula a sua secreção enquanto a hipocaliemia 

a inibe. A atividade adrenérgica ainda não tem nenhum sistema de retroalimentação 

identificado, mas há evidências de que os bloqueadores β-adrenérgicos aumentam a 

concentração de potássio sérico, enquanto os agonistas β-adrenérgicos a diminuem. Este 

efeito é independente das reservas corporais de potássio (Gennari, 1998). 

A concentração de potássio pode sofrer variações ao longo do dia. Após uma refeição, a 

libertação de insulina não regula apenas as concentrações séricas de glucose mas permite 

também às células captar o potássio da dieta. O potássio poderá assim estar aumentado até 

o rim eliminar o excesso e restabelecer os valores normais para o organismo. O mesmo 

poderá ocorrer durante o exercício, em que a libertação de catecolaminas limita o aumento 

da concentração sérica de potássio, que de outra forma seria libertada pela contração 

muscular (Palmer, 2010). 

Uma situação de hipocaliemia poderá ser devida à redistribuição de potássio a nível celular, 

ao aumento da sua excreção renal ou gastrointestinal ou à diminuição da sua ingestão 

(Fischbach & Dunning, 2015a). Enquanto alterações com origem na redistribuição celular 

levam a situações de hipocaliemia transitória, alterações na absorção ou na excreção de 

potássio podem levar a situações de hipocaliemia prolongada (Palmer, 2010). 
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Apesar de, teoricamente, o rim conseguir produzir urina sem sódio em resposta a dietas 

com restrição de sódio, não consegue fazer o mesmo em relação ao potássio. Porém, as 

restrições de potássio transitórias raramente geram reduções dos níveis séricos deste ião, 

podendo no entanto exacerbar situações de hipocaliemia preexistentes de origem diferente 

(Palmer, 2010).  

Apesar de normalmente a hipocaliemia ser bem tolerada por pacientes saudáveis, a sua 

ocorrência pode provocar um aumento da morbilidade se não for corrigida rapidamente e de 

forma adequada (Tamez-Pérez et al., 2009). A velocidade com que se instala e a existência 

de doenças cardiovasculares subjacentes têm influência sobre o quadro clínico do paciente, 

que em situações ligeiras se poderão apresentar assintomáticos ou com alterações 

gastrointestinais inespecíficas (Kee, Paulanka & Polek, 2010), mas que em situações graves 

poderão manifestar prostração, devido a fraqueza muscular generalizada, e arritmias 

cardíacas que podem culminar em paragem cardíaca e morte (Constable, 2014). 

De modo geral, os sinais clínicos de hipocaliemia estão relacionados com alterações da 

atividade elétrica das membranas celulares, nomeadamente no coração e no músculo 

esquelético (Kerr, 2002), e a probabilidade de ocorrência de sinais clínicos parece estar 

relacionada com a velocidade com que ocorre a diminuição dos níveis de potássio séricos 

(Gennari, 1998). 

Em resposta a uma carência de potássio, há uma redução da secreção de aldosterona, uma 

supressão da excreção de potássio pela porção distal dos nefrónios e um aumento da 

reabsorção de potássio pelas células intercaladas do ducto coletor. O cólon também se 

adapta e reduz a sua excreção de potássio. A concentração de potássio nos músculos 

diminui, mas a concentração do ião no coração e no cérebro sofre alterações mínimas 

(DiBartola, 2012). 

Quando ocorre uma situação de hipocaliemia moderada a grave ou sem causa evidente 

pode ser importante avaliar o magnésio sérico, pois muitas vezes ocorre hipomagnesemia 

concomitante. Sem a correção da hipomagnesemia, a correção da hipocaliemia pode tornar-

se mais difícil (Oram et al., 2013). 

 

6. Provas de diagnóstico para quantificação de potássio 

A avaliação do potássio pode ser efetuada a partir de sangue, de urina ou das fezes 

(Fischbach & Dunning, 2015a). 

Em relação ao potássio sérico, o intervalo de referência no cão e no gato está compreendido 

entre 3,5 e 5,5 mEq/L (Vaden et al., 2009c) ou entre 3,5 e 5,0 mmol/L (unidades 

internacionais) (Wilson, 2008a), embora possa sofrer ligeiros desvios consoante o método 

de avaliação laboratorial utilizado (Vaden et al., 2009c). Pode ser avaliado a partir de soro 

ou de plasma obtido de sangue colhido em tubos com heparina (Van Leeuwen & Poelhuis-
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Leth, 2009). Como apenas 2 a 5% do potássio total se localiza no compartimento 

extracelular, a medição deste ião não reflete com precisão a quantidade de potássio 

presente no organismo. Esta medição costuma ser utilizada para avaliar pacientes com 

alterações cardíacas, renais, neurológicas e gastrointestinais. No entanto, se o sangue da 

amostra estiver hemolisado, os resultados poderão sofrer alterações (Wilson, 2008a). 

Quanto à avaliação do potássio urinário, esta pode ser realizada de forma quantitativa 

permitindo medir a quantidade de potássio excretada pela urina em 24 horas, ou através de 

uma amostra aleatória. Esta medição pode ser importante na avaliação de pacientes com 

alterações da função renal ou adrenal ou com alterações do equilíbrio hidroeletrolítico ou 

ácido-base (Fischbach & Dunning, 2015c). Em caso de hipocaliemia, permite determinar se 

é de origem renal ou extrarrenal (Palmer, 2010). 

Relativamente à avaliação do potássio nas fezes, é importante recordar que fisiologicamente 

há absorção de água e de eletrólitos pelo cólon. Assim, a avaliação de eletrólitos nas fezes 

permite avaliar desequilíbrios hidroeletrolíticos em pacientes com diarreia, mas estes valores 

devem ser analisados juntamente com o estado clínico do paciente e com os valores obtidos 

na avaliação dos eletrólitos séricos e urinários (Fischbach & Dunning, 2015b). 

 

7. Bioquímica fisiológica da metilprednisolona  

Os glucocorticoides são dos fármacos mais utilizados em Medicina Veterinária (Cohn, 2010). 

São baratos, eficazes, atuam rapidamente (Scott-Moncrieff, 2009) e têm ações em 

praticamente todas as células e sistemas do organismo. Na maioria dos casos, a sua 

administração tem por objetivo reduzir a resposta inflamatória ou limitar uma resposta 

imunológica inadequada, mas também está indicada em casos de hipoadrenocorticismo, 

alterações metabólicas, neoplasias e síndromes paraneoplásicos. Os seus efeitos variam 

com o tipo de glucocorticoide, a sua potência, o tipo de forma farmacêutica, a dose 

administrada, a via de administração, a duração do tratamento e ainda os fatores individuais 

(Cohn, 2010). 

Os glucocorticoides são derivados do cortisol endógeno, produzido pela adrenal, e a sua 

libertação é mediada pelo eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal. O hipotálamo produz 

hormona de libertação de corticotropina (CRH), que vai estimular a produção de ACTH pela 

hipófise, que por sua vez aumenta a produção e a libertação de cortisol pela zona 

fasciculada e pela zona reticular do córtex da adrenal. Por sua vez, o cortisol vai inibir a 

libertação de CRH e de ACTH, o que inibe e controla a sua própria produção. Os derivados 

do cortisol atuam de forma semelhante sobre o eixo, mas o nível de inibição varia com a 

potência do fármaco administrado (Cohn, 2010). 

Em geral, os glucocorticoides utilizados pela indústria farmacêutica são sintetizados a partir 

de ácido cólico obtido de bovinos ou de saponinas esteroides encontradas em plantas. As 
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modificações adicionais da estrutura molecular conferem características especiais, que são 

essenciais do ponto de vista farmacológico e terapêutico (Chrousos, 2012). Assim, podem 

ser criadas moléculas com diferentes graus de afinidade para as proteínas transportadoras e 

recetores, e com diferentes propriedades que alteram a sua metabolização hepática e 

prolongam a duração da sua ação (Reusch, 2015).   

No caso dos glucocorticoides, é necessário diferenciar entre tempo de semivida plasmática 

e tempo de semivida biológica. O tempo de semivida plasmática refere-se ao tempo que a 

concentração do fármaco no plasma leva até ser reduzida em 50%, enquanto o tempo de 

semivida biológica se refere à duração do seu efeito. Como muitos dos efeitos biológicos 

dos glucocorticoides passam pela alteração da regulação da transcrição genética, os seus 

efeitos biológicos são demorados. Assim, neste tipo de fármacos, o tempo de semivida 

biológica é muito superior ao tempo de semivida plasmático (Reusch, 2015).   

Consoante o tempo de semivida biológica, os glucocorticoides podem dividir-se em três 

grupos: em glucocorticoides de curta ação, de ação intermédia ou de longa ação (Cohn, 

2010). Os glucocorticoides de curta ação, com um tempo de semivida inferior a 12 horas, 

incluem a hidrocortisona e a cortisona. Os glucocorticoides de ação intermédia têm um 

tempo de semivida compreendido entre 12 e 36 horas e incluem a prednisona, a 

prednisolona, a metilprednisolona e a triancinolona. Os glucocorticoides de longa ação têm 

uma semivida superior a 48 horas e são representados pela betametasona e pela 

dexametasona (Scott-Moncrieff, 2009; Reusch, 2015).  

 

Tabela 4 – Comparação de características de diferentes glucocorticoides (adaptado de Reusch, 

2015) 

Fármacos 

Potência anti-

inflamatória / 

glucocorticoide 

Potência 

mineralocorticoide 

Dose equivalente 

(mg) 

Tempo de 

semivida 

biológica (h) 

Curta ação 

Cortisol 

(Hidrocortisona) 
1 1 20 8-12 

Cortisona 0,8 0,8 25 8-12 

Ação intermédia 

Prednisolona/ 

Prednisona 
4 0,8 5 12-36 

Metilprednisolona 5 0,5 4 12-36 

Triancinolona 5 0 4 12-36 

Longa ação 

Betametasona 25-30 0 0,7-0,8 36-72 

Dexametasona 25-30 0 0,7-0,8 36-72 
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Em relação à metilprednisolona, a sua potência anti-inflamatória relativa é cerca de 5 vezes 

superior ao cortisol e a sua atividade mineralocorticoide é negligenciável (Plumb, 2008). Por 

norma, em cães, pode ser utilizada como fármaco antipruriginoso (entre 0,25 e 0,5 mg/kg), 

como anti-inflamatório (entre 0,5 e 1 mg/kg) ou como imunossupressor (entre 1 e 2 mg/kg). 

A metilprednisolona tem formulações para administração por via oral e por via parenteral 

(Miller, Griffin & Campbell, 2013). 

As preparações para administração por via oral são bases livres ou ésteres que são 

rapidamente absorvidos (Miller et al., 2013). Assim, a duração do seu efeito é semelhante ao 

seu tempo de semivida (Scott-Moncrieff, 2009). 

As preparações parenterais são geralmente ésteres de acetato, diacetato, fosfato ou 

succinato. Enquanto o acetato e o diacetato são lipossolúveis, o que provoca uma libertação 

lenta e uma absorção prolongada, o fosfato e o succinato são mais hidrossolúveis e são 

absorvidos mais rapidamente. Assim, as preparações parenterais permitem a libertação 

contínua e a manutenção dos níveis terapêuticos dos glucocorticoides durante dias (no caso 

dos hidrossolúveis) ou semanas (no caso dos lipossolúveis). Por outro lado, provocam 

supressão da atividade adrenal, efeito que pode ser atenuado quando a administração de 

glucocorticoides de curta ação é realizada por via oral (Miller et al., 2013). 

Após a sua absorção, o cortisol e os glucocorticoides sintéticos são transportados pela 

globulina transportadora de corticosteroides e pela albumina. Apesar de ser uma 

glicoproteína específica, a globulina tem uma capacidade de transporte limitada. Assim, 

quando são administradas grandes quantidades de glucocorticoides, estas moléculas 

começam também a ser transportadas pela albumina (Miller et al., 2013), que apesar de ter 

menor afinidade tem uma elevada capacidade de ligação. Desta forma, quando presentes 

em grandes quantidades, os glucocorticoides vão competir por proteínas transportadoras 

(Reusch, 2015). Enquanto cerca de 90% do cortisol endógeno em circulação se liga à 

globulina transportadora de corticosteroides, a maioria dos glucocorticoides sintéticos 

(exceto a prednisolona) ligam-se sobretudo à albumina (Ritter, Lewis, Mant & Ferro, 2008). 

Apenas uma pequena parte dos glucocorticoides circulantes estão livres (Miller et al., 2013), 

e só estes é que estão ativos e podem exercer a sua ação biológica (Reusch, 2015).  

Os glucocorticoides têm uma grande capacidade de distribuição por todos os tecidos do 

organismo, passando inclusivamente as barreiras hematoencefálica e placentária (Reusch, 

2015), e como são lipossolúveis, passam facilmente a membrana celular, indo atuar no 

núcleo das células (Hueza & Palermo-Neto, 2008). 

Quer o cortisol, quer os restantes glucocorticoides entram passivamente nas células e ligam-

se aos recetores citoplasmáticos, cujo número varia consoante o tipo de tecido e o tipo de 

células. Estes recetores são fatores de transcrição ativados pelos glucocorticoides. Na sua 

presença, forma-se um complexo que se dissocia em diferentes proteínas que se deslocam 

para o núcleo, onde se ligam a elementos responsivos a glucocorticoides e vão regular 
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determinadas regiões promotoras da transcrição genética. Isto poderá provocar um aumento 

ou uma diminuição da expressão das proteínas que lhes estão associadas, explicando 

assim a grande variedade de efeitos (Miller et al., 2013). 

Os efeitos dos glucocorticoides são mediados por dois recetores citoplasmáticos distintos: o 

recetor de glucocorticoides e o recetor de mineralocorticoides. Enquanto os recetores de 

glucocorticoides têm expressão na maioria das células do organismo, os recetores 

mineralocorticoides apenas se expressam em alguns tecidos, como nas células da porção 

distal dos nefrónios, nas glândulas salivares, no cólon e na placenta (Reusch, 2015). Os 

glucocorticoides ligam-se aos recetores de mineralocorticoides com a mesma afinidade do 

que a aldosterona (Carey & Padia, 2009). 

Certos glucocorticoides, como a cortisona e a prednisolona, têm de ser reduzidos antes de 

se tornarem biologicamente ativos, sendo a reação catalisada pela enzima 11β-

hidroxiesteroide desidrogenase do tipo I (11β-HSD tipo I), que se encontra principalmente no 

fígado mas também no tecido adiposo, nas células do sistema imunitário e no cérebro. Esta 

enzima também ativa o cortisol a partir da sua forma inativa, a cortisona (Reusch, 2015).  

A isoforma 11β-hidroxiesteroide desidrogenase do tipo II (11β-HSD tipo II) expressa-se 

sobretudo nos recetores mineralocorticoides. Esta inativa o cortisol através da sua 

conversão em cortisona, evitando a ativação dos recetores mineralocorticoides por outros 

compostos que não sejam a aldosterona (Reusch, 2015), e prevenindo assim o excesso de 

ativação pelos glucocorticoides (Carey & Padia, 2009). Desta forma, o cortisol, que tem 

concentrações séricas muito superiores à aldosterona e que também se liga aos recetores 

mineralocorticoides, não os consegue ativar (Liu & Liu, 2014).  

No entanto, independentemente da sua ativação, os glucocorticoides podem ocupar os 

recetores dos mineralocorticoides, competindo com a aldosterona (Carey & Padia, 2009). 

Além disso, os compostos sintéticos que se ligam quer aos recetores de glucocorticoides, 

quer aos recetores mineralocorticoides, e não sofrem metabolização por esta enzima, 

conseguem ativá-los (Schäcke, Döcke & Asadullah, 2002).  

A ativação dos recetores mineralocorticoides aumenta a retenção de sódio por aumento da 

atividade dos ENaC (Schäcke et al., 2002). Consequentemente, quando há excesso de 

glucocorticoides em circulação ou há diminuição da atividade da 11β-HSD, por defeitos 

genéticos ou inibição, pode ocorrer hipertensão por excesso de atividade dos ENaC. No 

entanto, ainda não está claro se isto ocorre por ativação dos recetores mineralocorticoides, 

dos recetores glucocorticoides ou de ambos (Frindt & Palmer, 2011). 

Com o desenvolvimento de glucocorticoides sintéticos com elevada afinidade para os 

recetores de glucocorticoides e com a introdução de fármacos agonistas seletivos dos 

recetores dos glucocorticoides, há cada vez menos efeitos secundários devidos à ativação 

dos recetores de mineralocorticoides (Schäcke et al., 2002). 
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Os glucocorticoides são metabolizados pelo fígado e pelo rim (com menor expressividade). 

A metabolização dá-se por oxidação ou redução seguida de glucuronidação ou sulfuração, 

sendo os glucocorticoides sintéticos metabolizados de forma mais lenta do que o cortisol 

(Reusch, 2015).  

Apenas uma pequena parte dos glucocorticoides é excretada sem sofrer metabolização 

(Reusch, 2015). O rim excreta 95% dos metabolitos conjugados, sendo o restante eliminado 

pelo intestino (Ritter et al., 2008). 

A sua ação anti-inflamatória resulta da sua influência sobre o metabolismo do ácido 

araquidónico. A metilprednisolona inibe a síntese de fosfolipase A2 e induz a síntese de 

lipomodulina I, que inibe a fosfolipase A2 já sintetizada e impede assim a produção de 

eicosanóides pró-inflamatórios, prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos (Hueza & 

Palermo-Neto, 2008). Esta ação confere efeitos anti-inflamatórios tardios mas muito eficazes 

(Ritter et al., 2008). 

O seu mecanismo imunossupressor baseia-se na inibição do fator de transcrição ativador de 

proteína 1 (AP-1), responsável por promover a síntese de interleucina II (IL-2), de recetores 

de IL-2 e da enzima ciclooxigenase (COX). A inibição da síntese de IL-2 e do seu recetor 

compromete a atividade dos linfócitos T e inibe a produção de anticorpos T-dependentes 

(Hueza & Palermo-Neto, 2008). 

Muitos dos efeitos anti-inflamatórios sobrepõem-se aos efeitos imunossupressores. No 

entanto, a sua ação não passa só pela inibição do sistema imunitário. De facto, os 

glucocorticoides podem até melhorar a resposta imunitária inata e promover a resposta 

humoral ao mesmo tempo que reduzem a inflamação e inibem a resposta celular (Cohn, 

2010). 

Os glucocorticoides também podem induzir a apoptose de linfócitos T (Hueza & Palermo-

Neto, 2008). No entanto, no cão e no gato, os glucocorticoides apenas induzem a apoptose 

dos linfócitos ativados ou neoplásicos, e não de todos os linfócitos, pelo que estas espécies 

são consideradas como resistentes aos esteroides (Cohn, 2010). 

Apesar dos glucocorticoides serem fármacos de eleição no tratamento de doenças 

imunomediadas, a sua utilização em tratamentos prolongados pode provocar efeitos 

secundários que podem debilitar o animal, ou não serem tolerados pelos proprietários. Os 

efeitos secundários mais frequentes são poliúria, polidipsia, fraqueza muscular e atrofia 

muscular, alterações dermatológicas, predisposição a infeções e úlceras gastrointestinais. 

Também podem provocar resistência à insulina, hiperglicemia e hepatopatias. A tolerância 

aos efeitos secundários varia de paciente para paciente, sendo que os cães de grande porte 

são particularmente sensíveis, e os gatos mais resistentes a estes efeitos do que os cães 

(Scott-Moncrieff, 2009).  

Para minimizar estes efeitos, poderão ser administradas doses inferiores, utilizar 

preferencialmente fármacos de curta ação e passar a terapêutica para dias alternados assim 
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que possível. Para aumentar a probabilidade de sucesso do tratamento, em vez de começar 

o tratamento com uma dose baixa que vai aumentando à medida que se torna necessário, 

deverão ser administradas doses elevadas numa fase inicial, que depois serão reduzidas 

gradualmente. A alteração da dose deverá ser realizada com base em respostas concretas 

ao tratamento (como alterações das análises laboratoriais). Regra geral, não se deve reduzir 

a dose em mais de 50% por mês. É mais difícil obter a remissão dos sinais clínicos após 

uma recidiva por desmame precoce (Scott-Moncrieff, 2009). 

Geralmente, quanto mais potente for o fármaco, maior for a sua dosagem e quanto maior for 

a duração do tratamento, mais graves poderão ser os efeitos secundários (Cohn, 2010). 

Se os efeitos secundários não forem toleráveis, terão de ser utilizados outros fármacos com 

ação imunossupressora, sendo que a sua administração concomitante poderá permitir um 

desmame mais rápido (Scott-Moncrieff, 2009). 

 

8. Relação entre metilprednisolona e potássio 

A nível renal, os glucocorticoides podem aumentar a taxa de filtração glomerular, o 

transporte de sódio ao nível do túbulo contornado proximal e a excreção de água (Reusch, 

2015). Dependendo da dose em que são administrados e da sua ação sobre a 11β-HSD tipo 

II, os glucocorticoides podem aumentar a retenção de sódio e cloro e a excreção de potássio 

e cálcio (Cohn, 2010; Reusch, 2015). Isto pode levar situações de hipocaliemia e de 

hipocalcemia, mas estão descritas como raras (Plumb, 2008).  

Estes efeitos dos glucocorticoides podem dever-se a interferências, de forma direta ou 

através de mediadores, com as ações da vasopressina, do sistema renina-angiotensina 

(Reusch, 2015), dos canais de aquaporina-2, dos ENaC, das prostaglandinas (Lauridsen, 

Vase, Bech, Nielsen & Pedersen, 2010), ou das bombas Na+/K+ (Arzel-Hézode et al., 2009). 

Em relação à vasopressina, é atualmente aceite que os glucocorticoides inibem a sua 

síntese, libertação e atividade, sendo este o principal mecanismo que leva ao 

desenvolvimento da síndrome de poliúria e polidipsia em cães submetidos a corticoterapia. 

A sua inibição reduz a reabsorção de ureia, o que diminui o gradiente medular e reduz a 

capacidade de concentração da urina (Baas, Schaeffer & Joles, 1984; Reusch, 2015). 

Esta inibição pode dever-se à ativação de recetores de membrana associados aos 

glucocorticoides, que promovem a síntese de derivados dos ácidos gordos a partir dos 

fosfolípidos da membrana celular, denominados endocanabinoides (Ruginsk et al., 2012). 

Os principais endocanabinoides formados são a anandamina e 2-araquidonilglicerol, que 

regulam diversas funções a nível cerebral, nomeadamente associadas à aprendizagem, 

memória, regulação da fome e ansiedade (Heinbockel, 2014).  

Os endocanabinoides, juntamente com os seus recetores, formam o sistema canabinoide, o 

qual também inclui os precursores dos canabinoides, as enzimas de síntese e de 
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degradação destes neurotransmissores e os seus sistemas de transporte (Heinbockel, 

2014).  

Há pelo menos dois recetores de endocanabinoides no organismo, os recetores 

canabinoides do tipo I (CB1), predominantemente distribuídos no sistema nervoso central, e 

em concentrações muito menores no coração, ductos deferentes e intestino delgado, e os 

recetores canabinoides do tipo II (CB2), identificados nas células imunitárias e em órgãos 

periféricos, como por exemplo no baço e nos linfonodos (Ahmad, 2013). No entanto, 

também já foram detetados recetores CB2 nos neurónios e microglia a nível do tronco 

cerebral, córtex e cerebelo (Heinbockel, 2014). Estes recetores estão associados a proteína 

G, pelo que o sinal gerado pela sua ativação é amplificado (Ruginsk et al., 2012). 

Estudos demonstram que, a nível do hipotálamo, há um aumento dos endocanabinoides em 

pacientes submetidos a corticoterapia, pelo que as alterações no sistema endocanabinoide 

podem ser responsáveis por efeitos centrais dos glucocorticoides (Ruginsk et al., 2012). 

Os glucocorticoides podem atuar a nível do hipotálamo, através da produção local de 

endocanabinoides e de óxido nítrico, o que inibe a ação do glutamato e promove a ação do 

ácido gama-aminobutírico (GABA) no sistema hipotalâmico magnocelular (Ruginsk et al., 

2012). Quer a vasopressina, quer a ocitocina são neuropéptidos sintetizados nos neurónios 

magnocelulares dos núcleos paraventricular e supraóptico a nível do hipotálamo (Luce, 

Solari, Rettori & Laurentiis, 2013). Embora haja alguma sobreposição, as fibras dos núcleos 

supraópticos estão principalmente relacionadas com a síntese de vasopressina e as fibras 

dos núcleos paraventriculares estão envolvidas na síntese de ocitocina (Junqueira & 

Carneiro, 2013b). Os axónios dos neurónios magnocelulares terminam na neuro-hipófise, 

onde estes péptidos são libertados para a circulação sistémica (Luce et al., 2013).  

Esta ação dos glucocorticoides sobre o hipotálamo pode inibir a libertação de vasopressina 

e ocitocina pela neuro-hipófise (Ruginsk et al., 2012). Por outro lado, os glucocorticoides 

também podem reduzir a secreção de vasopressina ao inibir a transcrição do gene que está 

associado à sua produção, ou atuar sobre a neuro-hipófise através da sua influência sobre o 

sistema do óxido nítrico, diminuindo a secreção hormonal (Ruginsk, Silva, Ventura, Elias & 

Antunes-Rodrigues, 2009). 

Ambos os neuropéptidos atuam no rim para controlar a excreção de água e de eletrólitos 

pela urina (Ruginsk et al., 2012). Este mecanismo de correção de desequilíbrios 

hidroeletrolíticos é tão eficiente que alterações da osmolaridade da ordem de 1 a 2% podem 

levar à libertação de vasopressina e, consequentemente, ao aumento da sede e da 

reabsorção de água a nível renal (Antunes-Rodrigues et al., 2014). Através da sua ação nos 

recetores do tipo 2, a vasopressina ativa a cascata de adenosina monofosfato cíclica 

(cAMP), que leva à inserção de canais aquaporina-2 na membrana apical das células do 

ducto coletor, permitindo que a água passe pela membrana e a urina se torne mais 

concentrada (Heinke, Tuukkanen & Labudde, 2011). Além disso, a vasopressina também 
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promove vasoconstrição (Ruginsk et al., 2012). No entanto, estimula a libertação de péptido 

natriurético atrial, que provoca vasodilatação (Ruginsk et al., 2009).  

O péptido natriurético atrial, juntamente com o péptido natriurético cerebral e o péptido 

natriurético do tipo C, induz uma forte resposta natriurética. Estes péptidos natriuréticos 

aumentam a taxa de filtração glomerular e o fluxo sanguíneo, e reduzem a libertação de 

renina, a reabsorção de sódio pelo ducto coletor, as forças de Starling e o gradiente 

osmótico (Bold, 2011). Além disso, os péptidos natriuréticos inibem a secreção de 

vasopressina (em parte por contrariarem a ação da angiotensina II), e também inibem a 

ativação do sistema nervoso simpático e a secreção de ACTH induzidas pela angiotensina II 

(Matsukawa & Miyamoto, 2011). 

Se a secreção de vasopressina estiver diminuída, a água fica retida no lúmen, pelo que o 

volume de urina aumenta e a sua concentração diminui (Akers & Denbow, 2013). Os níveis 

plasmáticos de péptidos natriuréticos podem alterar-se se existirem variações no volume do 

plasma, que poderão estar associadas a uma diminuição da secreção de vasopressina 

(Kamoi et al., 1990). 

Como a ocitocina é estruturalmente semelhante à vasopressina, levou alguns autores a crer 

que esta também poderia ter um efeito antidiurético. Tendo em conta que os estrogénios 

aumentam a produção de ocitocina, isto poderia justificar diferenças na produção de urina 

em indivíduos de diferentes sexos. Porém, alguns estudos examinaram os pulsos diários de 

ocitocina e tentaram relacioná-los com as alterações na produção da urina, sendo os 

resultados inconclusivos. No entanto, apesar do seu efeito em condições fisiológicas não ter 

sido comprovado, a administração exógena de ocitocina demonstrou um claro efeito 

antidiurético (Graugaard-Jensen, Hvistendahl, Frøkiær, Bie & Djurhuus, 2014). 

No entanto, esta hormona também tem ação diurética, podendo atuar diretamente ao inibir o 

consumo de sódio (Antunes-Rodrigues et al., 2014) ou indiretamente ao promover a 

libertação de péptido natriurético atrial (Ruginsk et al., 2009).  

Assim, pode verificar-se que estes neuropéptidos não só são responsáveis por efeitos 

específicos a nível renal, como também dão origem a efeitos compensatórios que permitem 

regular a resposta do organismo (Provencher, Saltis & Funder, 1995). 

No trabalho desenvolvido por Ahmad (2013), em que se efetuou o doseamento dos níveis 

de ocitocina e vasopressina a nível cerebral e sérico em ratos submetidos a corticoterapia 

prolongada com cortisona, ao contrário do esperado, observou-se que a nível cerebral a 

concentração de vasopressina não sofreu alterações, mas a concentração de ocitocina 

estava aumentada (apesar de ter o número de recetores diminuído). No entanto, a nível 

sérico não se registaram alterações significativas das concentrações destes neuropéptidos.  

Já no estudo de Bähr, Franzen, Oelkers, Pfeiffer e Diederich (2006), os autores 

demonstraram que no Homem, indivíduos saudáveis submetidos a administrações de 

prednisolona têm uma diminuição significativa da concentração de vasopressina no plasma. 
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Apesar disso, a capacidade do rim em concentrar a urina não sofreu alterações, o que lhes 

permitiu concluir que a modificação na capacidade de concentrar a urina induzida pelos 

glucocorticoides não depende do seu efeito sobre a vasopressina (Lauridsen et al., 2010). 

Tendo isto em conta, e considerando a complexidade dos mecanismos de regulação da 

pressão arterial que podem ser afetados pelos glucocorticoides, a capacidade de 

concentração da urina pode ser influenciada por outros fatores não mediados pela 

vasopressina (Lauridsen et al., 2010). 

Em relação ao sistema renina-angiotensina, a sua atividade pode ser alterada pelos 

glucocorticoides. A sua ação tem sido associada ao aumento da pressão arterial. Contudo, 

esta ideia surgiu a partir da observação de casos de hipertensão em pacientes com 

hiperadrenocorticismo (Hall, Morse, Smith, Young & Guyton, 1980).  

Enquanto os mineralocorticoides provocam hipertensão por mecanismos centrais e 

periféricos, os glucocorticoides tendem a alterar a resposta vascular (Provencher et al., 

1995). Assim, aumentam a pressão arterial através da retenção de sódio, do aumento da 

contractibilidade do miocárdio e da vasoconstrição que provocam. A vasoconstrição pode 

ser originada por inibição da síntese de vasodilatadores, como as prostaglandinas e o óxido 

nítrico, ou ainda por estimulação da atividade de vasoconstritores como as catecolaminas e 

a angiotensina II (Parente, 2001).  

Porém, tem de se ter em conta que, nos casos de hiperadrenocorticismo, o aumento da 

secreção de ACTH pode ser consequente a hiperplasia, adenoma ou carcinoma da hipófise 

anterior ou do córtex adrenal. Assim, para além do aumento prolongado da secreção de 

ACTH por si só já poder provocar hipertensão, pode haver excesso de produção de outras 

hormonas semelhantes à ACTH e, mesmo que não haja aumento da aldosterona, pode 

haver excesso de atividade mineralocorticoide, uma vez que pode haver aumento de outros 

compostos com atividade mineralocorticoide, nomeadamente a desoxicorticosterona e a 

corticosterona. Desta forma, o quadro de hipocaliemia que muitos destes doentes 

apresentam, mesmo aqueles com concentrações de aldosterona normais, pode dever-se ao 

aumento de outros mineralocorticoides (Hall et al., 1980). 

Há poucos estudos que demonstram que o excesso de glucocorticoides provoca 

hipertensão. Na maioria dos estudos em que se verifica o aumento da pressão arterial são 

utilizados ratos e são administradas doses de glucocorticoides tão elevadas como 40mg/kg 

por dia, o que é cerca de 400 a 800 vezes superior à sua taxa de secreção fisiológica. 

Nestes casos, a hipertensão pode ocorrer por redistribuição do volume corporal nos 

diferentes compartimentos ou por aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (Hall et al., 1980). 

Teoricamente, considerando que os glucocorticoides podem regular a pressão arterial ao 

alterar a capacidade de excreção de água e sódio, uma redução prolongada da capacidade 
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de excreção pode levar a hipertensão. Da mesma forma, o aumento da sua excreção pode 

levar a reduções da pressão arterial (Hall et al., 1980).  

No estudo realizado por Provencher et al. (1995), os autores concluíram que em ratos a 

aldosterona e os glucocorticoides (neste caso a dexametasona, um glucocorticoide com 

fraca ação mineralocorticoide) interferem com o número de recetores de dois 

vasoconstritores muito potentes, a endotelina e a angiotensina II. Enquanto os 

glucocorticoides inibem a ligação da endotelina aos seus recetores, eles também promovem 

a ligação da angiotensina II. Assim, demonstraram que estes fármacos, apesar de poderem 

aumentar a pressão arterial, ajustam os seus efeitos, pois a inibição da ação da endotelina 

vai contrariar a vasoconstrição associada à angiotensina II. Além disso, neste estudo foi 

comprovado que os efeitos dos glucocorticoides e da aldosterona foram provocados através 

da interação com recetores dos glucocorticoides, sem ação nos recetores dos 

mineralocorticoides. 

Já no estudo de Hall et al. (1980), os autores pretendiam determinar se a administração 

prolongada de metilprednisolona, um glucocorticoide sintético com pouca atividade 

mineralocorticoide, poderia provocar hipertensão em cães. Assim, utilizaram 14 cães, dos 

quais 6 integraram um grupo ao qual foram administradas doses de 10mg/kg por dia de 

metilprednisolona, por via endovenosa, durante 10 dias. Durante este período, também 

foram realizadas medições diárias do potássio urinário e sérico.  

Os resultados demonstraram que, nos pacientes aos quais foi administrada 

metilprednisolona, a pressão arterial diminuía de forma ligeira mas estatisticamente 

significativa. De facto, no Homem, mesmo em tratamentos prolongados com doses elevadas 

de metilprednisolona, a incidência de casos de hipertensão é baixa em indivíduos com 

função renal normal (Hall et al., 1980). Além disso, foi observado um aumento da excreção 

de potássio. Enquanto no grupo controlo a excreção rondou os 60,3 mEq/dia, nos cães aos 

quais foi administrada metilprednisolona durante 10 dias a excreção rondou os 77,2 

mEq/dia. Porém, não foram detetadas alterações estatisticamente significativas nos níveis 

séricos de potássio. 

Se  os  glucocorticoides  potenciassem  a  vasoconstrição  provocada  pela  angiotensina  II, 

poderia ocorrer um aumento sustentado da pressão arterial (Hall et al., 1980). No entanto, 

isso não foi demonstrado no estudo de Hall et al. (1980). Pelo contrário, a administração de 

metilprednisolona até reduziu a pressão arterial, o que poderá estar associado a ações 

primárias do fármaco que provoquem uma redução sustentada da resistência vascular a 

nível renal, possivelmente por diminuição da secreção de ACTH, e uma natriurese transitória 

(Hall et al., 1980), que pode ser induzida rapidamente pelos péptidos natriuréticos logo após 

a administração do fármaco (Lauridsen et al., 2010). 

Em relação aos canais de aquaporina-2, sabe-se que a metilprednisolona aumenta a sua 

atividade, o que por sua vez estimula os ENaC e promove a secreção de potássio. No 
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entanto, este aumento não se deve à ação da vasopressina ou do sistema renina-

angiotensina-aldosterona, sendo provavelmente devido a algum efeito direto do fármaco 

sobre as células principais da porção distal do nefrónio, como por exemplo a estimulação 

direta da produção de cAMP nas células principais, o que aumentaria a expressão de 

aquaporina-2 na membrana apical e facilitaria o transporte de água, ou mesmo a 

estimulação direta da expressão ou da síntese de aquaporina-2 (Lauridsen et al., 2010).  

Em relação à atividade dos ENaC, que são a principal via de transporte de sódio através dos 

epitélios (incluindo o dos ductos coletores), os glucocorticoides também podem interferir 

com mecanismos que regulam a sua atividade. Além dos glucocorticoides, estes são 

influenciados pela aldosterona, que aumenta a sua síntese e atividade, e pela vasopressina, 

que aumenta a sua expressão (Lauridsen et al., 2010).  

Os ENaC são complexos compostos pelas subunidades αENaC, βENaC e γENaC, e já foi 

demonstrado que glucocorticoides sintéticos com atividade mineralocorticoide reduzida, 

como a dexametasona, apenas aumentam a expressão de ácido ribonucleico mensageiro 

(ARNm) relacionados com os αENaC, sem alterar a expressão das restantes subunidades 

(Schäcke et al., 2002). 

No estudo desenvolvido por Frindt e Palmer (2011), os autores pretendiam compreender a 

influência dos mineralocorticoides e dos glucocorticoides (dexametasona) na regulação dos 

ENaC em ratos. Para verificarem se os glucocorticoides alteram os efeitos dos 

mineralocorticoides, os autores também administraram dexametasona juntamente com 

aldosterona num dos grupos. Assim, verificou-se que a dexametasona aumenta o número 

de bombas Na+/H+, de cotransportadores Na+/K+/2Cl- e Na+/Cl-, e ainda de αENaC. O 

aumento de αENaC foi superior na presença de aldosterona, o que sugere que a ação 

destas hormonas sobre esta subunidade seja independente.  

Apesar destes resultados, a indução de trocas no grupo ao qual foi administrada 

dexametasona com aldosterona foi semelhante à do grupo em que só foi administrada 

aldosterona. Desta forma, os autores concluem que, apesar de ocupar os recetores de 

mineralocorticoides e induzir a síntese de αENaC, a dexametasona não consegue aumentar 

a expressão de ENaC funcionais na membrana apical. Para isso, são necessários mais 

efeitos específicos dos mineralocorticoides que ultrapassam a capacidade da 

dexametasona. 

Contudo, a dexametasona pode aumentar a atividade dos ENaC já existentes, através da 

ação de cininas induzidas por glucocorticoides (Schäcke et al., 2002) e por outros 

mecanismos, como o aumento do fluxo urinário (Lauridsen et al., 2010).  

No estudo de Lauridsen et al. (2010), contrariamente ao esperado no Homem, os indivíduos 

submetidos a administrações de metilprednisolona tiveram aumentos significativos da 

vasopressina. No entanto, este aumento terá sido provocado por um mecanismo 

independente da osmolaridade sanguínea, visto que esta não sofreu alterações e não houve 
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aumento concomitante da cAMP. Assim, apesar do aumento da vasopressina, este não terá 

sido o responsável pelo aumento da expressão dos ENaC. Também não houve alteração da 

concentração de prostaglandinas, mas os péptidos natriuréticos estavam aumentados, o que 

pode estar associado à natriurese transitória. 

Outra hipótese é a dos glucocorticoides interferirem com a síntese de prostaglandinas, 

atuando em sinergia com os efeitos da vasopressina (Lauridsen et al., 2010), ou com o 

funcionamento das bombas Na+/K+, induzindo alterações nas concentrações de potássio 

dentro e fora das células. Os glucocorticoides podem interferir com estas bombas 

diretamente ou através de mediadores. Como geralmente os efeitos diretos provocam 

alterações a longo prazo, é sugestivo de que os efeitos a curto prazo sejam provocados pela 

ação de mediadores (Arzel-Hézode et al., 2009).  

Sabe-se que os glucocorticoides podem provocar resistência à insulina, levando ao 

aparecimento de hiperglicemia e hiperinsulinemia (Arzel-Hézode et al., 2009). A 

hiperglicemia gerada pode ser responsável pela diurese osmótica, sobretudo em gatos 

(Miller et al., 2013), e, mesmo em valores fisiológicos, a insulina aumenta a atividade das 

bombas Na+/K+ em minutos. Além disso, a amilina, que é secretada juntamente com a 

insulina, também estimula estas bombas, efeito que pode permanecer durante várias horas. 

Isto poderia justificar alterações na retenção de sódio e na excreção de potássio em doentes 

submetidos a corticoterapia. Por outro lado, os glucocorticoides também estimulam os 

recetores β2, sendo que os β2-agonistas e as catecolaminas estimulam rapidamente as 

bombas Na+/K+ (Arzel-Hézode et al., 2009). 

Tendo isto em conta, na abordagem da hipocaliemia provocada por excesso de excreção de 

potássio a nível renal, temos de determinar se há aumento da atividade mineralocorticoide 

ou retenção de sódio (Palmer, 2014). A metilprednisolona tem pouca atividade 

mineralocorticoide, mas aumenta a retenção de sódio, a qual pode ser provocada por um 

efeito primário do fármaco ou por uma resposta compensatória ao aumento da taxa de 

filtração glomerular e ao aumento do aporte de sódio filtrado (Hall et al., 1980). Assim, a 

retenção deste ião vai provocar um desequilíbrio que pode resultar na excreção de potássio 

para restabelecer a neutralidade eletrolítica (DiBartola & De Morais, 2012). 

No Homem, os pacientes sujeitos a corticoterapia raramente desenvolvem hipocaliemia 

clínica. No entanto, quando esta ocorre, pode ter efeitos graves nos músculos esqueléticos 

e no miocárdio. Não se sabe se o aumento do risco de fibrilhação auricular observado em 

pacientes sujeitos a corticoterapia se poderá dever em parte a uma situação de 

hipocaliemia. Por prevenção, isto pode justificar a prescrição de suplementos de potássio de 

forma sistemática a pacientes submetidos a tratamentos com glucocorticoides, o que já é 

realizado no Homem (Sailler, Pugnet & Arlet, 2013). 
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Desenvolvimento experimental 

1. Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi avaliar eventuais alterações da concentração plasmática 

de potássio em canídeos submetidos a corticoterapia com metilprednisolona em doses anti-

inflamatórias.  

 

2. Material e métodos 

O estudo integrou na sua amostra 21 indivíduos (n=21) da espécie Canis familiaris, que se 

apresentaram à consulta no Centro de Medicina Veterinária Anjos de Assis (CMVAA) no 

Barreiro, e no Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de 

Lisboa (FMV-UL), com presença de uma condição clínica que necessitasse da realização de 

corticoterapia com metilprednisolona em doses anti-inflamatórias (entre 0,5 e 1 mg/kg), 

administrada por via oral, em regime ambulatório, por um período de 18 dias. O esquema 

posológico prescrito previa a administração do fármaco de 12 em 12 horas nos primeiros 3 

dias, de 24 em 24 horas nos 5 dias seguintes, e de 48 em 48 horas nos últimos 10 dias de 

tratamento.  

Foram incluídos no estudo todos os doentes em que fosse possível fazer uma colheita 

seriada de sangue periférico, para doseamento de potássio plasmático, considerando 3 

momentos diferentes, nomeadamente: T0 (no dia em que era realizada a prescrição), T1 (3 

dias depois) e T2 (8 dias após a primeira colheita). O estudo apenas se iniciou após a 

explicação prévia do protocolo de estudo, e a obtenção do consentimento informado por 

parte dos proprietários dos doentes. As colheitas foram realizadas de forma assética, por 

punção direta da veia cefálica acessória ou da veia safena, sendo o sangue colocado de 

seguida em tubos com heparina de lítio e utilizado de imediato para quantificação dos 

valores de potássio.  

Para doseamento da concentração de potássio plasmático utilizou-se o aparelho Reflotron ®, 

que permite avaliar concentrações compreendidas entre 2,0 e 12,0 mmol/L, sendo que o 

intervalo de referência para a espécie se situa entre 3,5 e 4,6 mmol/L. 

A análise foi realizada segundo as recomendações do fabricante do aparelho de 

doseamento. 

Os níveis de caliemia foram assim definidos: normocaliemia, se os valores se encontrassem 

dentro do intervalo de referência estabelecido pelo fabricante do aparelho; hipocaliemia 

ligeira, para valores dentro do intervalo ]3;3,5[ mmol/L; hipocaliemia moderada, se dentro do 

intervalo ]2,5;3] mmol/L. 

Foram utilizados os programas informáticos Microsoft Office Excel 2007 ® para registo e 

organização dos dados, e o Statistica 12 ® para a análise estatística dos resultados. Nestas 
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análises considerou-se o nível de significância de 5%, pelo que os valores de p < 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 

 

3. Resultados  

A amostra foi composta por um total de 21 indivíduos de ambos os sexos, sendo, 13 fêmeas 

(62%) e 8 machos (38%), com idades compreendidas entre 1,5 e 15 anos (com um valor 

médio de 8,4 anos) e pesos entre 5 e 28kg (com um valor médio de 12,35kg). As situações 

clínicas com indicação para realização de protocolo de corticoterapia foram as seguintes: 

hérnia discal em 14 casos (67%), atopia em 3 casos (14%) e os restantes 4 casos (19%) 

fizeram corticoterapia por presença de dermatite, furunculose e síndrome de cauda equina. 

Antes do início da corticoterapia (T0), verificou-se que: 4 dos 21 casos (19,1%) 

apresentavam hipercaliemia ligeira (dentro do intervalo ]4,6;5,1] mmol/L), 15 casos (71,4%) 

apresentavam normocaliemia; e 2 casos (9,5%) tinham hipocaliemia ligeira. 

Ao terceiro dia de tratamento (T1), apenas 2 casos (9,5%) mantiveram a hipercaliemia 

ligeira inicial, 15 casos (71,4%) apresentavam normocaliemia e os restantes 4 casos 

(19,1%) apresentavam hipocaliemia, num dos quais moderada (4,8%).  

Ao oitavo dia de tratamento (T2), nenhum dos doentes apresentava hipercaliemia ligeira, 17 

dos 21 casos (80,9%) apresentavam normocaliemia, e 4 (19,1%) apresentavam 

hipocaliemia, sendo que o número de casos de hipocaliemia moderada subiu para 2 (9,5%). 

No final do estudo, 12 dos 21 indivíduos (57,1%) não tiveram alterações do potássio 

plasmático. Nos restantes 9 casos, 5 (23,8%) tiveram hipocaliemia, sendo que em 3 deles 

(14,3%) foi moderada (1 em T1 e 2 em T2). Os outros 4 casos (19,1%) também sofreram 

diminuição da caliemia, uma vez que começaram com hipercaliemia ligeira, mas 2 casos 

(9,5%) reduziram os valores de potássio plasmático até T1, e os outros 2 até T2, tendo 

todos apresentado valores compatíveis com normocaliemia no último doseamento. 

De destacar que, em 2 dos casos (9,5%) houve a recuperação dos valores do potássio 

plasmático entre os momentos T1 e T2. 

Analisando por sexos, verificou-se uma diminuição da caliemia em 3 das 13 fêmeas (23,1%) 

e em apenas 1 dos 8 machos (12,5%). Este indivíduo do sexo masculino, teve hipocaliemia 

moderada ao terceiro dia (T1), mas recuperou para valores de hipocaliemia ligeira ao fim de 

8 dias de tratamento (T2). Podemos ainda verificar que um outro indivíduo do sexo 

masculino, com 5 anos, que realizou corticoterapia por hérnia discal, teve uma evolução 

atípica em relação aos outros casos estudados: tinha hipocaliemia ligeira no primeiro 

doseamento (3,13 mmol/L em T0) e recuperou progressivamente, acabando com valores 

normais na última medição (3,39 mmol/L em T1 e 3,72 mmol/L em T2).  

Em relação à idade, 3 dos 5 casos (60%) que apresentaram hipocaliemia tinham idade igual 

ou superior a 8 anos. No que respeita à condição clínica que levou os pacientes à realização 
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de corticoterapia, 4 dos 14 casos de hérnia discal (28,6%) tiveram hipocaliemia e houve 

apenas 1 caso de hipocaliemia num indivíduo em que a corticoterapia foi efetuada por 

outras indicações (14,3%). 

Os dados acima descritos encontram-se esquematizados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Tabela de frequências 

T0 T1 T2 Frequência Observações 

Hipercaliemia ligeira 
Hipercaliemia ligeira  2 - 

 Normocaliemia 2 - 

Normocaliemia 

Normocaliemia  12 - 

 
Hipocaliemia ligeira 1 

♀,11 anos, 

Furunculose 

Hipocaliemia ligeira Hipocaliemia moderada 1 
♀, 8 anos, 

Hérnia discal 

Hipocaliemia moderada Hipocaliemia ligeira 1 
♂, 15 anos, 

Hérnia discal 

Hipocaliemia ligeira Hipocaliemia ligeira 

Normocaliemia 1 
♂, 5 anos, 

Hérnia discal 

Hipocaliemia moderada 1 
♀, 5 anos, 

Hérnia discal 

 

4. Análise estatística  

Foi efetuada uma análise estatística da amostra ao longo do período terapêutico 

considerado e em cada tempo (T0 a T2), avaliando a média, a mediana, o valor mínimo, o 

valor máximo e o desvio-padrão para a valoração dos níveis de potássio.  

  

Tabela 6 – Caracterização da amostra e dos valores obtidos nos doseamentos do potássio 
plasmático nos diferentes tempos 

 

Na tabela 6 podemos observar que a média, a mediana, o valor máximo e o valor mínimo 

dos doseamentos diminuíram progressivamente durante o período de tratamento. No 

entanto, a média e a mediana estão dentro do intervalo de referência. A média tem sempre 

um valor próximo da mediana e os valores de desvio-padrão são baixos, o que sugere que 

os valores da amostra têm uma distribuição normal. Além disso, o desvio-padrão do último 

doseamento é inferior aos restantes, o que não só indica que a distância de cada medição à 

  Tamanho 

da amostra 

mmol/L Desvio-

padrão   Média Mediana Mínimo Máximo 

T0 21 4,07 4,10 3,07 5,10 0,55 

T1 21 4,01 3,98 2,90 4,98 0,56 

T2 21 3,86 3,91 2,82 4,60 0,46 
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média diminuiu, como também demonstra que a variabilidade diminuiu. Isto pode igualmente 

ser confirmado através do diagrama de caixa seguinte (ver figura 8). 

 

Figura 8 – Diagrama de caixa representativo dos valores da concentração plasmática de potássio 

nos diferentes tempos 

     

 

Considerando que o tamanho da amostra foi inferior a 30, optou-se por utilizar o teste de 

Shapiro-Wilk para verificar se os dados obtidos apresentavam uma distribuição normal.  

 

Tabela 7 – Teste de Shapiro-Wilk 

 

 

 

 

 

 

Como, nos três casos, o valor de p foi superior a 0,05, não há evidência suficiente para 

rejeitar a hipótese nula (normalidade da variável), pelo que se aceita que a distribuição dos 

dados seja normal. Assim, é permitida a realização de testes paramétricos para amostras 

correlacionadas, nomeadamente o teste t emparelhado (ver tabela 8). Com este teste, 

podemos verificar que ocorre uma diminuição estatisticamente significativa dos valores 

sanguíneos de potássio entre T0 e T2, e entre T1 e T2. 

 

Tabela 8 – Teste t emparelhado 

 W P 

T0 0,97 0,65 

T1 0,96 0,46 

T2 0,91 0,07 

 

 
Tamanho 

da amostra 
Diferença 

Desvio-padrão 

da diferença 
T 

Graus de 

liberdade 
p 

Intervalo de 

confiança (95%) 

Mínimo Máximo 

T0-T1 21 0,06 0,38 0,67 20 0,51 -0,12 0,23 

T0-T2 21 0,20 0,42 2,21 20 0,04 0,01 0,40 

T1-T2 21 0,15 0,30 2,27 20 0,03 0,01 0,28 

C
a

lie
m

ia
 (

m
m

o
l/
L

) 
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Tendo em conta os valores obtidos, foram realizados testes de análise de variância (ANOVA 

em bloco) para verificar se existem variações estatisticamente significativas dos níveis 

plasmáticos de potássio em grupos de indivíduos de diferentes sexos, condições clínicas, 

idades e pesos (ver tabela 9). Assim, foi possível observar uma variação estatisticamente 

significativa consoante o sexo dos indivíduos. Como já tinha sido verificado, a maioria das 

descidas registadas foi em fêmeas (60% dos casos em que se registaram valores 

compatíveis com hipocaliemia) e, através da representação gráfica do teste de ANOVA em 

bloco para esta variável (ver figura 9), podemos verificar a maior descida da média ocorre 

nos indivíduos do sexo feminino entre T1 e T2. As fêmeas passam de uma média de 

3,82mmol/L em T1 para 3,53mmol/L em T2, enquanto nos machos até se verifica um 

aumento entre T1 e T2 (de 3,85mmol/L para 3,95mmol/L).  

Os outros fatores (condição clínica, idade e peso) não demonstraram evidência suficiente 

para se poder rejeitar a hipótese nula e para a sua influência poder ser considerada como 

estatisticamente significativa. 

 
Tabela 9 - Teste de ANOVA em bloco 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Representação gráfica do Teste de ANOVA em bloco para a variável sexo 

 

 

 

Variáveis Lambda de Wilks Rácio F p 

Sexo 0,41 8,21 0,0014 

Condição clínica 0,63 0,44 0,96 

Idade 0,90 0,65 0,59 

Peso 0,75 0,51 0,86 
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5. Discussão 

A análise dos resultados obtidos permitiu observar que os indivíduos submetidos a um 

protocolo de corticoterapia com metilprednisolona em doses anti-inflamatórias (0,5-1mg/kg), 

em regime ambulatório, exibiram diminuições estatisticamente significativas dos níveis 

plasmáticos de potássio. Esta redução não parece depender de fatores como a idade, 

condição clínica de base ou peso, mas contrariamente, poderá estar relacionada de forma 

estatisticamente significativa com o sexo dos indivíduos. Os resultados sugerem que os 

indivíduos do sexo masculino recuperam melhor, ou então que sejam mais resistentes ao 

desenvolvimento de situações de hipocaliemia. 

Em pacientes submetidos a corticoterapia, desenvolve-se frequentemente resistência à 

insulina, levando ao aparecimento de hiperglicemia e hiperinsulinemia (Arzel-Hézode et al., 

2009). Mesmo dentro de valores fisiológicos, a insulina aumenta a atividade das 

bombas Na+/K+, o que estimula a entrada de potássio nas células, diminuindo a 

concentração de potássio extracelular em minutos. A amilina, que é secretada juntamente 

com a insulina, também estimula estas bombas e o seu efeito mantém-se durante várias 

horas (Mandal, 2014). Isto poderia justificar alterações na retenção de sódio e na excreção 

de potássio em doentes submetidos a corticoterapia. Por outro lado, os glucocorticoides 

também estimulam os recetores β2, sendo que os β2-agonistas e as catecolaminas 

estimulam rapidamente as bombas Na+/K+ (Arzel-Hézode et al., 2009). Porém, quando esta 

estimulação leva a situações de hipocaliemia, esta é devida a alterações das concentrações 

de potássio dentro e fora das células e não a um aumento da sua excreção renal. Trata-se 

de um mecanismo que previne situações de hipercaliemia (Mandal, 2014). 

No entanto, também se sabe que a metilprednisolona tem pouca atividade 

mineralocorticoide, mas aumenta a retenção de sódio (Hall et al., 1980). Assim, pode haver 

um excesso de sódio que provoque um desequilíbrio, levando ao aumento da excreção de 

potássio para restabelecer a neutralidade eletrolítica (DiBartola & De Morais, 2012). Se 

ocorrer um aumento da atividade das bombas Na+/K+, isto poderá justificar a sua maior 

predisposição para a ocorrência de uma condição de hipocaliemia durante a corticoterapia, 

o que está de acordo com os resultados obtidos no presente estudo. 

A explicação para a relação entre a hipocaliemia e a variável sexo, verificada nesta amostra, 

é um pouco mais complexa. Algumas características da urina sofrem variações individuais 

ao longo do dia, sendo que algumas destas variações poderão estar relacionadas com o 

sexo do indivíduo, como tem vindo a ser demonstrado em diversos estudos. Tais 

características podem resultar de diferenças de atividade da vasopressina, da ocitocina, das 

prostaglandinas, das reservas corporais de potássio ou ainda da atividade das bombas 

Na+/K+, que justifiquem as alterações da caliemia.  

A vasopressina é reconhecida como sendo a principal hormona interveniente na regulação 

da excreção renal de água, pelo que alguns autores partiram deste pressuposto para os 
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seus ensaios e demonstraram que os homens apresentam níveis plasmáticos de 

vasopressina superiores aos das mulheres. Porém, a diurese e a osmolaridade urinária é 

idêntica em ambos os sexos, o que pode significar que os homens, apesar de terem maiores 

concentrações de vasopressina em circulação, têm uma menor sensibilidade aos seus 

efeitos (Graugaard-Jensen et al., 2014). Esta diferença de sensibilidade entre sexos pode 

estar relacionada com os níveis de testosterona e de estrogénios, não tendo sido possível 

no entanto demonstrá-lo no estudo de Graugaard-Jensen et al. (2014). 

Como a ocitocina é um neuropéptido estruturalmente semelhante à vasopressina e os 

estrogénios aumentam a sua produção, seria razoável considerar o seu eventual papel na 

origem das diferenças de produção urinária entre sexos. Porém, no estudo de Graugaard-

Jensen et al. (2014), não foi detetada qualquer correlação entre os pulsos de ocitocina e a 

diurese, a osmolaridade urinária ou a expressão de aquaporina-2.  

Em relação às prostaglandinas, sabemos que os glucocorticoides inibem a sua síntese por 

interferirem no metabolismo do ácido araquidónico (Zelenina et al., 2000). Este ácido é 

libertado dos fosfolípidos da membrana pela fosfolipase A2, sendo depois metabolizado pela 

COX e dando origem a diferentes metabolitos (Subbaramaiah & Dannenberg, 2003). A nível 

renal, os metabolitos predominantes são: prostaglandina E2 (PGE2), prostaciclinas 

endoteliais (PGI2) (ambos vasodilatadores), e tromboxanos A2 (vasoconstritores) (Sullivan, 

Sasser, Pollock & Pollock, 2005). Ao inibir a síntese de fosfolipase A2 (Hueza & Palermo-

Neto, 2008), a metilprednisolona vai inibir a síntese destes metabolitos, nomeadamente a da 

PGE2, o principal, que tal como a PGI2 é fundamental para a resposta natriurética e para a 

manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico (Sullivan et al., 2015).   

Sabe-se que as hormonas sexuais podem regular os níveis de prostaglandinas na rede 

vascular. Em alguns mamíferos, como é o caso do rato, dos ovinos, dos suínos e do 

Homem, os estrogénios aumentam a síntese e libertação de PGI2 (Sullivan et al., 2015).  

No estudo de Graugaard-Jensen et al. (2014), em que participaram 22 homens e 15 

mulheres, foram efetuados doseamentos de vasopressina, ocitocina, eletrólitos plasmáticos, 

aquaporina-2, PGE2 e osmolaridade urinária, durante um período de 24 horas. Os 

resultados permitiram aos autores concluir que, apesar de não haver diferenças 

estatisticamente significativas entre sexos, há uma maior reabsorção de água e uma maior 

excreção de PGE2 nos homens. Estes resultados reforçaram os que foram obtidos no 

estudo de Murphey et al. (2004), em que se verificou que a concentração deste metabolito 

na urina de indivíduos saudáveis era superior em homens do que em mulheres. No entanto, 

no estudo de Koopmans, Thomas, Van de Berg, Thien e Gribnau (1988), apesar de ter sido 

obtido um valor de PGE2 superior nos homens, os autores fizeram um rácio entre a PGE2 e 

a prostaglandina F2 (PGF2), tendo o resultado sugerido a possibilidade deste aumento ser 

devido a contaminação por líquido seminal.  
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Já no estudo de Sullivan et al. (2005), foi analisada a excreção renal de PGE2 em ratos de 

diferentes sexos. Os resultados obtidos permitiram concluir que, ao contrário do que foi 

registado no Homem, a excreção renal de PGE2 e PGI2 é superior nas fêmeas. Foi 

igualmente possível observar que os machos castrados tinham uma maior excreção de 

PGE2 do que os machos inteiros, enquanto nas fêmeas não foram registadas diferenças 

estatisticamente significativas entre fêmeas castradas e inteiras. Além disso, as fêmeas 

tinham valores de pressão arterial inferiores. 

As diferenças de síntese de prostaglandinas podem justificar que as fêmeas tenham valores 

de pressão arterial inferiores aos registados nas fêmeas, uma vez que a PGE2 contraria 

efeitos da vasopressina, nomeadamente ao reduzir a expressão de aquaporina-2 nos 

túbulos coletores que a vasopressina induz (Zelenina et al., 2000). Desta forma, em 

quantidades comparativamente mais elevadas, a PGE2 pode aumentar a diurese e reduzir a 

pressão arterial. Além disso, no estudo de Sullivan et al. (2015), não foram detetadas 

diferenças estatisticamente significativas na produção de tromboxano A2 a nível renal, pelo 

que é sugestivo que a elevação da pressão arterial nos machos se deva em parte à 

diminuição da produção de PGE2.  

A partir do estudo de Sullivan, et al. (2005), também foi possível concluir que a produção de 

PGE2 é afetada pela testosterona mas não pelos estrogénios, uma vez que comparando 

animais inteiros e castrados não se registaram alterações significativas entre fêmeas, mas 

os machos castrados tinham uma maior excreção de PGE2 do que os machos inteiros. 

Assim, a testosterona pode ter um papel relevante no desenvolvimento de hipertensão em 

ratos. 

Desta forma, não há dúvidas de que a PGE2 regula a excreção de água a nível renal, mas 

ainda não se sabe ao certo o seu papel nas diferenças de produção urinária entre machos e 

fêmeas (Graugaard-Jensen et al., 2014). Sabe-se que a secreção de PGE2 também é 

estimulada em indivíduos com dietas pobres em potássio e que esta inibe os canais ROMK 

(Wang & Giebisch, 2009). Se os canais ROMK deixarem de garantir um fornecimento 

contínuo de potássio, podem limitar o cotransporte de sódio e cloro (Penton et al., 2014). 

Assim, este mecanismo pode ter um papel relevante na inibição dos canais de potássio em 

situações de carência deste ião (Wang & Giebisch, 2009).  

Ainda não foram realizados estudos em cães, mas se a PGE2 for mais elevada nos machos, 

tal como foi observado no Homem em diversos estudos, isso pode torná-los mais resistentes 

ao desenvolvimento de hipocaliemia. Em alternativa, se nos cães a PGE2 for mais elevada 

nas fêmeas, tal como foi observado nos ratos, esta poderá ter um papel protetor contra o 

desenvolvimento de hipocaliemia, à qual poderão estar predispostas por outro motivo. Este 

mecanismo pode ser eficaz em condições fisiológicas, mas não ser suficiente quando, por 

exemplo, os doentes são submetidos a corticoterapia, uma vez que a metilprednisolona 

inibe a síntese de PGE2 (Hueza & Palermo-Neto, 2008).  
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Em relação às reservas corporais de potássio dos indivíduos, estudos realizados no Homem 

demonstram que estas variam de forma estatisticamente significativa entre sexos e que as 

mulheres, sobretudo as mais idosas, estão mais predispostas a desenvolver hipocaliemia 

(Fukui et al., 2002). Esta diferença pode ser justificada por uma desigualdade na quantidade 

de potássio disponível para trocas no espaço extracelular. No caso particular das mulheres 

idosas, poderia corresponder a diferenças de composição da massa corporal relacionadas 

com o sexo e a idade que resultariam numa menor reserva corporal de potássio quando 

comparada com a existente nos homens (Kleinfeld, Borra, Gavani & Corcoran, 1993; Fukui 

et al., 2002; Fukui et al., 2004).  

Quanto às diferenças na atividade das bombas Na+/K+ entre sexos, há estudos que 

demonstram que estas bombas têm uma maior atividade eritrocitária em mulheres do que 

em homens, podendo assim levar a uma diferença no equilíbrio destes iões no espaço intra 

e extracelular (Fukui et al., 2004). Estes autores, num estudo onde relacionavam a 

hipocaliemia com o prognóstico de pacientes que sofreram uma hemorragia subaracnoidal, 

concluíram que as mulheres estão mais predispostas ao desenvolvimento de hipocaliemia e 

que existe uma correlação entre os níveis de potássio e os níveis de adrenalina, onde o pico 

de adrenalina após a hemorragia subaracnoidal aumenta a atividade das bombas Na+/K+, 

dando origem a uma situação de hipocaliemia associada à fase aguda desta condição.  

Os estudos realizados no Homem têm revelado que, apesar de a metilprednisolona 

aumentar a retenção de sódio, conduzindo ao aumento da excreção de potássio e a uma 

possível situação de hipocaliemia, geralmente o potássio encontra-se dentro do intervalo de 

referência e a hipocaliemia não é clinicamente relevante (Ganti et al., 2013). No cão, estes 

aspetos ainda não foram estudados, mas os resultados verificados neste estudo estão de 

acordo com os obtidos no Homem. Apesar da diminuição da caliemia verificada neste 

estudo ser estatisticamente significativa, não foi clinicamente relevante, não tendo sido 

observados sinais clínicos compatíveis com condições de hipocaliemia em nenhum dos 

participantes. Contudo, esta poderá revestir-se de importância clínica em doentes com 

comorbilidades, nomeadamente cardíacas, uma vez que os desequilíbrios do metabolismo 

de potássio, quando não são reconhecidos ou não são submetidos a tratamento precoce, 

podem levar ao desenvolvimento de arritmias que culminem em paragem cardíaca e morte 

(Mandal, 2014).  

Esta situação é particularmente complicada em doentes idosos. Estima-se que 15 a 20% 

dos cães e gatos geriátricos desenvolvam insuficiência renal por redução do parênquima 

funcional, do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular. Assim, há uma redução 

da capacidade de conservação de eletrólitos e de concentração de urina nestes pacientes, o 

que pode levar ao desenvolvimento de poliúria e polidipsia (Hughes, 2008). Porém, neste 

estudo, como foi anteriormente referido, o fator idade não demonstrou evidência suficiente 
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para se poder considerar a sua influência nos valores de caliemia como estatisticamente 

significativa.  

Em relação à condição de base que o doente apresenta, se esta envolver destruição celular 

extensa pode ser responsável por aumentos do valor de caliemia que raramente levam a 

situações de hipercaliemia. Esta situação costuma estar associada a doentes 

politraumatizados, com queimaduras extensas e com necrose maciça de células tumorais 

(por exemplo, quando submetidos a quimioterapia) (Kirwan, 2010). Assim, neste estudo, 

também não foi demonstrada uma relação entre a condição clínica de base e a diminuição 

de caliemia dos indivíduos. 

Em relação ao peso dos pacientes, sabe-se que os cães de grande porte são 

particularmente sensíveis aos efeitos secundários deste fármaco (Scott-Moncrieff, 2009). No 

entanto, neste estudo, não participaram cães de grande porte e também não foi 

demonstrada uma relação entre o peso e a diminuição de caliemia dos indivíduos. 

 

6. Conclusão 

Foi possível concluir que, em canídeos, a corticoterapia com metilprednisolona em doses 

anti-inflamatórias (0,5 a 1 mg/kg) em regime ambulatório, diminuiu de forma estatisticamente 

significativa os níveis plasmáticos de potássio, nomeadamente entre o terceiro e o oitavo 

dias de tratamento (p=0,03). 

Não se evidenciou uma relação estatisticamente significativa entre a descida dos níveis 

plasmáticos de potássio e a idade, condição clínica de base e peso dos pacientes.  

No entanto, verificou-se uma associação com significado estatístico entre o decréscimo do 

valor de potássio plasmático e o sexo dos indivíduos. Os níveis plasmáticos de potássio 

diminuíram em 12,5% dos machos, contra uma diminuição em 23,1% das fêmeas. Além 

disso, foi apenas em machos que se observaram os únicos 2 casos de recuperação dos 

valores da caliemia durante o tratamento com corticoides (25% dos casos do sexo 

masculino). Este valor contrasta com os resultados obtidos nas 13 fêmeas, em que não 

houve casos de recuperação dos valores da caliemia. Poderá assim justificar-se a 

necessidade de prescrição de suplementos de potássio de forma sistemática em pacientes 

submetidos a corticoterapia, à semelhança do que ocorre em Medicina Humana (Sailler et 

al., 2013). 
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