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Resumo  
 

INSUFICIÊNCIA RENAL FELINA: ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE 

PARÂMETROS ECOGRÁFICOS, QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, E SUA 

RELAÇÃO COM HISTÓRIA CLÍNICA, SINTOMATOLOGIA APRESENTADA E 

ANÁLISES LABORATORIAIS. 

 

A doença renal crónica (DRC) é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em 

gatos geriátricos. O exame ecográfico é referido como a modalidade de referência 

imagiológica e constitui um tema amplamente estudado para avaliar a sua utilidade e 

determinar valores e padrões de referência.  

Quarenta e um gatos, com média de 8 anos e 4,56 kg, foram estudados. Foi avaliada a história 

pregressa e realizado exame clínico. Dividiram-se os pacientes em níveis de “0” a “3”, quanto aos 

sintomas apresentados, e em níveis de “0” a “3”, quanto aos resultados das análises laboratoriais. 

Durante o exame ecográfico, recolheram-se dados quantitativos e qualitativos.  

Detetou-se diferença entre os rins do lado direito e os do lado esquerdo, apenas nos valores de 

largura (p=0,035). Na comparação quantitativa, observou-se um aumento significativo na 

largura do rim direito (p=0,001), no comprimento do rim direito (p=0,014) e no rácio córtex-

medula do rim esquerdo (p=0,046) nos pacientes com Doença Renal Aguda (DRA) 

relativamente aos pacientes saudáveis. Observou-se ainda que animais com alterações ao 

exame ecográfico apresentavam sintomas e sinais clínicos evidentes (p˂0,01), assim como 

análises laboratoriais alteradas (p˂0,01). Verificou-se uma grande variabilidade, tanto em 

parâmetros quantitativos, como qualitativos, o que se traduz numa dificuldade em avaliar a 

relevância de alterações ecográficas e a sua importância clínica. 
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Doença renal aguda, Doença renal crónica, Doença renal, Ecografia 
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Abstract  
 

FELINE RENAL FAILURE: STUDY OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE 

ULTRASONOGRAPHIC PARAMETERS BEHAVIOUR AND THEIR RELATION WITH 

CLINICAL HISTORY, SIGNS AND LABORATORY RESULTS. 

 

 

Chronic kidney disease is one of the most important causes of morbidity and mortality in 

geriatric cats. The ultrasound exam is considered as the reference diagnostic imaging modality 

and it is widely studied in terms of its efficacy and to determine reference values and patterns.  

Forty one cats, with a mean of eight years and 4,56kg, were studied. Their previous history was 

evaluated and a physical exam was performed. Patients were divided into levels, from “0” a “3”, 

according to their clinical signs; they were also divided into levels, from “0” a “3”, according to 

laboratory test results. During ultrasound, quantitative and qualitative information was collected.  

A side difference was detected only in renal width (p=0,035). Concerning quantitative 

comparison, there was a significant increase in renal width of the right kidney (p=0,001), 

length of the right kidney (p=0,014) and cortex-medulla ratio of the left kidney (p=0,046) in 

patients with acute renal disease in relation to healthy patients. Animals with severe 

ultrassonographic changes were the ones presenting worst symptoms and clinical signs 

(p˂0,01) and with worst laboratorial findings (p˂0,01). The high variability of quantitative 

and qualitative analysis led us to a difficult evaluation of the importance of ultrassonographic 

changes and their clinical relevance. 
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v 



 

 

ix 

 

  

vi 



 

 

ix 

Índice 

 

Agradecimentos ........................................................................................................................................ i 

Resumo ................................................................................................................................................... iii 

Abstract ................................................................................................................................................... v 

Índice de Tabelas .................................................................................................................................. viii 

Índice de Figuras .................................................................................................................................. viii 

Índice de Gráficos ................................................................................................................................ viii 

Índice de Abreviaturas e Siglas .............................................................................................................. ix 

Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas em Estágio curricular ................................................. 1 

Parte II - Fundamentação teórica ............................................................................................................ 4 

    INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 4 

A DOENÇA RENAL .......................................................................................................................... 7 

DOENÇA RENAL AGUDA ............................................................................................................ 11 

Azotemia pré-renal ........................................................................................................................ 11 

Azotemia pós-renal ....................................................................................................................... 13 

Azotemia renal .............................................................................................................................. 14 

Diagnóstico ................................................................................................................................... 19 

DOENÇA RENAL CRÓNICA ......................................................................................................... 22 

Diagnóstico ................................................................................................................................... 25 

ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO .................................................................................. 35 

Localização ................................................................................................................................... 36 

Parâmetros de avaliação ecográfica .............................................................................................. 37 

Parte III – Trabalho experimental ......................................................................................................... 49 

OBJETIVO ........................................................................................................................................ 49 

MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................................. 49 

RESULTADOS ................................................................................................................................. 54 

DISCUSSÃO ..................................................................................................................................... 60 

Parte IV - Conclusão ............................................................................................................................. 67 

Bibliografia ........................................................................................................................................... 69 

 

 

 

vii 



 

 

ix 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1 – Diagnósticos diferenciais de causas de Azotemia Renal  ..................................................... 15 

Tabela 2 – Proposta de estadiamento da DRA intrínseca, em gatos  ..................................................... 21 

Tabela 3 – Sistema de estadiamento para a DRC, no gato  ................................................................... 25 

Tabela 4 – Sistema de sub-estadiamento para a DRC, em relação à proteinuria, no gato .................... 26 

Tabela 5 – Sistema de estadiamento para a DRC, em relação à hipertensão, no gato  ......................... 26 

Tabela 6 – Prevalência de sinais clínicos associados a DRC  ............................................................... 27 

Tabela 7 – Prevalência de achados ao exame de estado geral, associados a DRC  ............................... 28 

Tabela 8 – Prevalência de achados nas análises laboratoriais, em pacientes com DRC  ...................... 33 

Tabela 9 – Diagnósticos diferenciais para alterações no tamanho e contorno renal, em gatos  ............. 47 

Tabela 10 – Distribuição das características, de acordo com a amostra, do ScoreSx ............................. 50 

Tabela 11 – Distribuição das características, de acordo com a amostra, do ScoreLAB ......................... 51 

Tabela 12 – Avaliação por scores e atribuição de valores, realizadas durante o exame ecográfico ....... 53 

Tabela 13 – Resultados obtidos em termos de análises laboratoriais dos pacientes  .............................. 55 

Tabela 14 – Resultados obtidos em termos de parâmetros quantitativos, durante o exame ecográfico  56 

Tabela 15 – Resultados obtidos no teste t de Wilcoxon para amostras emparelhadas  ........................... 57 

Tabela 16 – Resultados obtidos no teste Kruskal-Wallis  ....................................................................... 58 

Tabela 17 – Resumo dos resultados obtidos em termos parâmetros qualitativos, durante o exame 

ecográfico.  ............................................................................................................................................. 59 

Tabela 18 – Resultados obtidos na análise estatística, com o teste Kruskal-Wallis, em termos de 

parâmetros qualitativos, em relação ao scoreECO. ................................................................................ 59 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 – Imagem ecográficas, numa vista sagital, de rins com aspeto normal  .................................. 41 

Figura 2 – Alterações difusas do parênquima renal  .............................................................................. 46 

Figura 3 – Alterações focais do parênquima renal  ................................................................................ 46 

Figura 6 – Imagem sagital e eixo maior do rim esquerdo ...................................................................... 52 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1 – Distribuição (%) da amostra em relação ao género dos pacientes  ...................................... 54 

Gráfico 2 – Distribuição (%) da amostra em relação ao estado reprodutivo dos pacientes  ................... 54 

viii viii 



 

 

ix 

Índice de Abreviaturas e Siglas  

 

ADH Hormona antidiurética 

AINE  Anti-inflamatório não esteróide 

ALB Albumina 

BRA Bloqueador dos Recetores de Angiotensina 

COX-1 Cicloxigenase-1 

COX-2 Cicloxigenase-2 

CREA Creatinina plasmática 

DP Desvio padrão 

DR Doença Renal 

DRA Doença Renal Aguda 

DRC Doença Renal Crónica 

Dto/a Direito/Direita 

Esq Esquerdo/Esquerda 

FeLV Leucemia Felina 

FIV Imunodeficiência Felina 

Hct Hematócrito 

IECA Inibidor da enzima de conversão da angiotensina 

IR Insuficiência renal 

Kf Coeficiente de filtração capilar glomerular 

LCM Limite córtico-medular 

OVH Ovário-histerectomia 

PD Polidipsia 

PG Prostaglandina 

PIF Peritonite Infecciosa Felina 

PT Proteínas totais 

PTH Paratormona 

PU Poliúria 

RCM Rácio córtex-medula 

RM Ressonância Magnética 

ScoreECO Score Ecográfico 



 

 

ix 

ScoreLAB Score Laboratorial 

ScoreSx Score Sintomático 

s.d. Sem data 

SRAA Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

TAC Tomografia Axial Computorizada 

TFG Taxa de filtração glomerular 

TRC Tempo de Repleção Capilar 

UPC Proteína-creatinina urinário 

UREA Ureia sanguínea 

v. Ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 

1 

Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas em Estágio curricular 

 

 

Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do estágio curricular incluído nos pressupostos do 

Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, realizado no Hospital Veterinário SOSVet. O 

estágio foi realizado sob orientação da Dra. Ana Clotilde Alves, tendo a Dra. tido um papel 

posterior de co-orientação da dissertação de mestrado e tendo sido o Dr. Sales Luís o orientador.  

O estágio, que decorreu desde o dia 15 de Setembro de 2014 até ao dia 16 de Janeiro de 2015, foi 

realizado na área de Clínica e Cirurgia de Animais de Companhia e incluiu a participação em atividades 

no âmbito da Medicina Interna e Internamento, Imagiologia, Laboratório, Cirurgia e Urgências. 

No serviço de Medicina Interna foi possível assistir a consultas e realizar o exame físico e de 

estado geral, assim como proceder à contenção de pacientes. Foi ainda possível participar, durante 

as consultas, em pequenos procedimentos, tais como a colheita de sangue venoso, venopunção 

para colocação de cateter e sistema de venóclise, limpeza e observação do conduto auditivo 

externo, limpeza de feridas, administração de fármacos por via oral e injetável, realização de 

pensos simples, raspagens cutâneas e recolha de amostras para análises, tanto cutâneas como de 

outro tipo, através de diversos métodos que também incluíram a punção. 

Na área do Internamento foi possível o acompanhamento dos animais, assim como o 

desenvolvimento de autonomia nos procedimentos realizados. Nesta área prestaram-se 

cuidados de higiene e alimentação e fez-se a administração de medicação por diversas vias 

que incluíram a oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa e tópica. Realizou-se, ainda, 

recolha de sangue venoso para análises laboratoriais, colocaram-se cateteres e sistemas de 

venóclise, realizou-se algaliação, lavagem vesical, pensos simples e limpeza de feridas, 

manutenção e monotorização de pacientes em estado crítico. Foram ainda realizadas com 

frequência a manutenção e monitorização de animais internados, com avaliação da cor das 

mucosas, do tempo de repleção capilar, da auscultação cardíaca e pulmonar, da palpação 

abdominal, do pulso, da temperatura retal, da glicemia, entre outros procedimentos. Este 

serviço permitiu, não só a familiarização com doses de fármacos recomendadas e nomes 

comerciais, como também contribuiu para o aumento do à vontade com várias espécies de 

animais, tendo permitido conhecer melhor os seus comportamentos e atitudes. 

Na área da imagiologia participou-se, principalmente, na realização de exames radiográficos e 

ecográficos. As atividades realizadas durante o exame radiográfico incluíram a contenção dos 

pacientes, escolha e posicionamento mais adequado a cada exame, assim como a interpretação das 

imagens obtidas. Durante o exame ecográfico, foi possível não só ajudar na contenção dos animais e 
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discutir as imagens obtidas, como também realizar alguns procedimentos, como por exemplo 

cistocentese ecoguiada. Muitas vezes foi ainda possível iniciar o exame ecográfico autonomamente, 

de modo a obter algumas informações antes do exame ecográfico oficial se iniciar. 

No laboratório, utilizaram-se todas as ferramentas disponíveis, que incluíram o aparelho de 

hemograma, de análises bioquímicas, de ionograma, o microscópio, assim como se utilizaram 

todos os materiais disponíveis para a realização de análise urinária, tais como tiras dipstick, 

refratómetro e aparelho de centrifugação. Para além de ter sido possível recolher todos os 

tipos de amostras consideradas de interesse, foi ainda sempre possível proceder à análise das 

mesmas, assim como à discussão dos resultados obtidos. 

Na área de cirurgia, numa fase inicial, foi possível assistir a todas as cirurgias realizadas, 

dentro e fora do horário determinado. Nesta área, realizaram-se atividades de preparação do 

paciente para a cirurgia que incluíram a colocação de cateter, determinação dos fármacos pré-

cirúrgicos e preparação dos mesmos, assim como a sua administração, e ainda a limpeza e 

desinfeção do campo cirúrgico. Posteriormente, foi possível desempenhar funções de 

assistente de cirurgião, de anestesista, assim como de circulante. Como assistente de 

cirurgião, realizaram-se pontos cirúrgicos e, consequentemente, o encerramento da ferida 

cirúrgica. Realizaram-se ainda técnicas cirúrgicas simples, assim como castração de gatos. Foi 

ainda possível participar na monitorização pós-cirúrgica, bem como no controlo da dor. 

Numa segunda fase, foi realizado um outro estágio integrado no programa ERASMUS, na 

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Helsínquia.  

Este estágio, que decorreu desde o dia 1 de Fevereiro de 2014 até ao dia 30 de Abril de 2015, 

foi realizado, mais uma vez, na área de Clínica e Cirurgia de Animais de Companhia. Incluiu 

a participação em atividades de Medicina Interna, Urgências, Imagiologia, Laboratório de 

Análises Clínicas e Cirurgia. Este estágio permitiu complementar o primeiro nas diversas áreas. 

No serviço de Medicina Interna foi possível assistir a consultas, recolher história pregressa e 

clínica, recolher informação de interesse e anamnese e realizar o exame físico e de estado 

geral. Foi ainda possível participar, durante as consultas, em procedimentos tais como a 

colheita de sangue venoso, colocação de cateter e sistema de venóclise, limpeza e observação 

do conduto auditivo externo, administração de fármacos por via oral e injetável e recolha de 

amostras variadas para análises laboratoriais. Nesta área da Medicina Interna foi ainda 

possível participar num grupo mais específico de consultas que incluíam casos clínicos 

considerados complicados. Nestas situações, o paciente era examinado exaustivamente e o 

acompanhamento era ainda mais minucioso, realizando-se exames mais complexos, 

sobretudo, de imagiologia. 
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Na fase das Urgências foi possível o acompanhamento de pacientes em estado crítico, tendo-se 

realizado procedimentos que incluíram acompanhamento de animais em câmaras de oxigénio, 

participação em cirurgias reprodutivas e ortopédicas, realização de pequenas suturas e de pensos 

simples. Foi ainda realizada a manutenção e monitorização de pacientes com avaliação da cor 

das mucosas, do tempo de repleção capilar, da auscultação cardíaca e pulmonar, da palpação 

abdominal, do pulso, da temperatura retal, da glicemia, entre outros procedimentos. Tanto nas 

atividades de Medicina Interna, como nas Urgências, foi sempre dado o máximo de autonomia 

possível, apesar das limitações da língua. Foi sempre permitido aos estagiários realizar todos os 

procedimentos médicos necessários, no decorrer do acompanhamento do caso clínico, ainda que 

sempre com supervisão dos médicos responsáveis.  

Na área de imagiologia foi possível participar na contenção dos pacientes, assim como na 

discussão dos casos clínicos, mesmo no caso de outros pacientes que não foram acompanhados, 

mas cuja história era de extremo interesse clínico. Nesta área clínica, excetuando a radiografia, 

não foi permitida grande autonomia e não foi possível realizar autonomamente exames, tais como 

a ecografia e a tomografia axial computorizada. Ainda assim, foi possível realizar cistocentese 

ecoguiada, punções aspirativas e recolha de amostras para análise laboratorial.  

No laboratório, foi possível utilizar todas as ferramentas disponíveis e realizar exames simples 

e rápidos que incluíam o hemograma, análises bioquímicas e de urina. No entanto, os 

resultados oficiais eram os obtidos através da repetição destes exames simples no laboratório 

de análises clínicas da instituição. Era também nesse laboratório que se realizavam exames 

mais complexos como ionograma, análises citológicas e histológicas. 

Na área da cirurgia, cada grupo de estagiários ficava encarregado de um paciente, em 

atividades que incluíam a realização da cirurgia autonomamente ou de forma assistida, assim 

como a indução e monitorização da anestesia e do pós-cirúrgico. Na anestesia, as atividades 

incluíam a planificação e realização da pré-medicação, indução, manutenção anestésica e 

recuperação, assim como da analgesia pós-operatória. Eram ainda planificadas metodologias 

de atuação, em caso de complicação anestésica, que incluíam os procedimentos em caso de 

depressão respiratória, bradicardia, hipotensão e taquicardia. Toda a anestesia era 

acompanhada em termos de níveis de oxigénio, dióxido de carbono, temperatura, frequência 

cardíaca e respiratória, reflexos neurológicos, assim como em termos da fluidoterapia 

realizada. Foi possível participar ainda, autonomamente, na cirurgia de castração de gatos, de 

cães e em ovário-histerectomia de cadelas, gatas e coelhas. Foi, ainda, possível realizar 

cirurgias acompanhadas e assistidas por um médico responsável que incluíram cirurgias 

ortopédicas, esplenectomia, cistotomia, entre outras.   
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Parte II - Fundamentação teórica 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inúmeros estudos apontam a doença renal (DR) como um problema muito frequente nos gatos. 

Em particular, a Doença Renal Crónica (DRC) é uma das principais causas de morbilidade e 

mortalidade em gatos geriátricos (Bland, Côté, Clark, DeLay & Bienzle, 2014; Chakrabarti, 

Syme & Elliott, 2012; Chalhoub, Langston & Eatroff, 2011; Debruyn et al., 2013a), sendo que 

se estima que um em cada três gatos idosos sofra de DR (Brown, 1998).  

As funções renais incluem a excreção de substâncias em excesso e/ou nocivas, do organismo, 

de regulação da composição e volume dos fluidos corporais, através de variações na excreção 

e absorção de água e solutos, e também funções endócrinas, ao estarem envolvidos na 

produção de renina, eritropoietina e vitamina D3 (Verlander, 2007).  

A Insuficiência Renal (IR) ocorre quando os rins deixam de ser capazes de manter as suas 

funções anteriormente descritas e ocorre retenção e acumulação de toxinas urémicas e 

desregulação do equilíbrio químico de eletrólitos e ácido-base (Cowgill & Francey, 2005; 

Monaghan, Nolan & Labato, 2012a). Quando 75%, ou mais, dos nefrónios de ambos os rins 

se encontram não funcionais, ocorre azotemia, caracterizada por elevadas concentrações no 

sangue, plasma ou soro, de compostos como ureia e creatinina e outros compostos de azoto 

não proteicos (Cowgill & Francey, 2005; Reynolds & Lefebvre, 2013). Por outro lado, pode 

ocorrer ainda uremia que resulta de um aumento rápido dos níveis de ureia e creatinina entre outras 

alterações, levando ao desenvolvimento de sintomas e sinais clínicos (Cowgill & Francey, 2005).  

O desenvolvimento de IR pode ter diversas origens, que incluem as causas pré-renais, as renais e 

ainda as pós-renais (Cowgill & Francey, 2005). E, apesar de ser uma doença frequente e 

amplamente estudada, muito ainda se desconhece sobre ela. Dada a complexidade de 

alterações e causas variadas, muitas vezes o diagnóstico e maneio destes pacientes é um 

verdadeiro desafio (Julien, 2005; Taylor & Sparkes, 2013). Por outro lado, sabe-se que esta 

doença é, muitas vezes, diagnosticada tarde demais, pois os sintomas manifestam-se quando a 

lesão renal já está avançada (Reynolds & Lefebvre, 2013).  

Os sinais mais comuns em animais com Doença Renal Aguda (DRA) são relativamente 

inespecíficos e incluem a presença de anorexia, fraqueza e vómito (Monaghan, Nolan & 

Labato, 2012b). Devido à elevada complexidade do problema, muitas vezes, as alterações 
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renais agudas e potencialmente reversíveis não são diagnosticadas precocemente, nem tratadas 

de forma correta, progredindo para doença crónica e irreversível (Polzin, 2011). Em relação à 

DRC primária, numa fase inicial, os animais podem estar assintomáticos (Cowgill & Francey, 

2005). Apenas em fases posteriores de progressão da doença é que se manifestam os sinais clínicos 

típicos da DRC, quando a maioria dos nefrónios está já destruída (Reynolds & Lefebvre, 2013).  

A DR pode ser sinalizada e diagnosticada através de análises laboratoriais sanguíneas e de 

urina, assim como através de exames imagiológicos, como a radiografia e a ecografia 

(Anderson, s.d.). Estes meios de diagnóstico são os mais frequentemente utilizados, mas outros 

existem e devem ser realizados, consoante a suspeita existente (Paepe & Daminet, 2013).   

Os meios de diagnóstico imagiológico permitem o acesso ao aspeto e arquitetura, assim como 

permitem, por vezes, a obtenção de uma avaliação da função renal (Debruyn et al., 2012). O 

exame ecográfico abdominal é muitas vezes realizado em pacientes com suspeita de DR ou 

em casos em que se deteta um aumento da creatinina e/ou ureia (Zotti et al., 2015). É muitas 

vezes utilizado no diagnóstico ou em auxílio do mesmo, assim como para a classificação de 

alterações em termos de tamanho, forma, posição, densidade e ecogenecidade (Anderson, 

s.d.). É prático, barato, inócuo, não requer, geralmente, sedação ou anestesia e permite 

também a realização de procedimentos de diagnóstico, como punções ecoguiadas, ou seja, 

com acompanhamento visual em tempo real (Park et al., 2008). O exame ecográfico é uma 

ferramenta importante na deteção de anomalias no rim e na limitação, de forma relativamente 

segura, da lista de diagnósticos diferenciais (Park et al., 2008). É considerado ainda um 

exame em que se podem tirar conclusões mais específicas do que na radiografia e é referido 

como a modalidade de referência em termos de imagiologia (Debruyn et al., 2012).  

Visto que é considerado o exame de referência, entre os meios de diagnóstico imagiológico, 

inúmeros estudos existem em que se avalia a sua eficácia no diagnóstico de doenças (Debruyn 

et al., 2012; Debruyn et al., 2013a). Em particular, vários estudos comprometem-se a 

determinar valores de referência, em termos de parâmetros quantitativos, assim como a 

descrever padrões ecográficos normais e anormais, em termos de parâmetros qualitativos 

(Siddappa, Singla, Ameen, Radshith & Kumar, 2013; Debruyn et al., 2012; Debruyn et al., 

2013a). De uma forma muito geral, é comum afirmar-se que gatos com DRA têm tendência a 

ter rins maiores, tanto em termos de comprimento como de largura e volume (Debruyn et al., 

2012). Pensa-se que a DRA possa estar ainda associada a um aumento da espessura do córtex 

(Debruyn et al., 2012). Por outro lado, pode ocorrer um aumento da ecogenecidade do córtex, 

com manutenção da diferenciação córtico-medular e com manutenção de um suave contorno 

capsular do rim (Debruyn et al., 2012). No caso de se estar na presença de um paciente com 
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DRC, é expectável observar rins de comprimento e largura, assim como aumento da 

ecogenecidade da medula e do córtex com perda da definição córtico-medular. Pode ainda 

estar presente diminuição da espessura cortical (Debruyn et al., 2012; Lang, 2006). 

Ainda assim, mesmo que as lesões possam não ser reversíveis, com o estudo da doença e os 

avanços atingidos, já é possível fazer um bom maneio da mesma e oferecer uma boa qualidade 

de vida aos pacientes (Cowgill & Francey, 2005). No entanto, muito ainda há para estudar e 

desenvolver e é, por isso, importante que o conhecimento seja o mais aprofundado e o mais 

bem fundamentado possível, para se conseguirem cada vez mais diagnósticos precoces e 

melhores prognósticos (Bessant, 2013). 

Dado que o exame ecográfico permite uma avaliação detalhada do aparelho urinário superior, 

muita informação, tanto qualitativa como quantitativa, é possível recolher deste exame 

(Anderson, s.d.). Com base nas informações e valores de referência presentes na bibliografia, 

pretendeu-se verificar se existem diferenças entre animais saudáveis e doentes renais agudos e 

crónicos, em termos de comprimento, largura, espessura cortical e rácio córtex-medula 

(RCM), assim como em termos de aspeto do parênquima, contornos, entre outras 

características. Por outro lado, verificou-se se todos os pacientes saudáveis possuem rins com 

aspeto normal e, ainda, se rins mais alterados pertencem a pacientes com estado geral e 

clínico mais grave.  
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A DOENÇA RENAL 

 

A doença renal (DR) é uma síndrome clínica caracterizada pela presença de insuficiência de 

filtração e excreção renal, com consequente aumento dos níveis séricos de toxinas urémicas e 

presença de desequilíbrios hidro-electrolíticos e ácido-base (Polzin, 2011).  

A insuficiência renal (IR) ocorre quando os rins deixam de ser capazes de manter as suas 

funções normais de regulação, excreção e também as funções endócrinas (DiBartola, 2005). 

Esta incapacidade resulta na retenção e acumulação de toxinas urémicas e na desregulação do 

equilíbrio químico de eletrólitos e ácido-base dos fluidos. Diz-se que a IR ocorre quando 75% 

ou mais dos nefrónios, de ambos os rins, se encontram não funcionais (Reynolds & Lefebvre, 

2013). Clinicamente define-se pela presença de azotemia, caracterizada por elevadas 

concentrações no sangue de compostos como ureia e creatinina, e pelo decréscimo da 

capacidade de concentração da urina, resultando em densidades urinárias com valores 

inferiores ao normal, ou seja, iso ou hipoestenúria (DiBartola, 2005). 

Associados à DR estão os termos azotemia e uremia. A primeira é definida pelo aumento no 

sangue da concentração de compostos de azoto não proteicos, como são o caso da ureia e da 

creatinina (Tuzio, 2001). Na presença de IR, estas substâncias acumulam-se no sangue, sendo 

responsáveis, posteriormente, pelas alterações clínicas apresentadas. A uremia é, por sua vez, 

definida pelo desenvolvimento de síndrome urémica com presença de um conjunto de sinais 

clínicos e alterações bioquímicas associadas à perda crítica de nefrónios funcionais (Tuzio, 

2001). Estas alterações são induzidas por deficiências nas funções normais dos rins desregulação 

do equilíbrio de eletrólitos e balanço ácido-base (Ross, 2011).  

A uremia aguda é o estado clínico associado ao desenvolvimento rápido, em horas ou dias, de 

azotemia. Podem ainda haver alterações de hipercaliemia, acidose metabólica ou ambas (Cowgill 

& Francey, 2005). Nos animais, mais do que nos humanos, podem passar despercebidos os 

primeiros estados de uremia, se não forem recolhidas amostras sanguíneas (Julien, 2005; 

Reynolds & Lefebvre, 2013). Muitas vezes, não é feito um diagnóstico atempado, o que resulta 

em lesões graves e impossíveis de reverter, ou seja, em doença crónica. Por outro lado, quando 

diagnosticada precocemente, pode ser totalmente reversível (Monaghan et al., 2012b).  

Para os gatos geriátricos considera-se que os problemas renais, associados a IR, são a causa 

mais frequente de doença (Debruyn et al., 2013a). O risco de desenvolvimento de DR pode 

estar associado a causas genéticas, já que raças como a de gatos Persas parecem ter maior 

predisposição para doenças associadas aos rins (Reynolds & Lefebvre, 2013). No entanto, na 

grande maioria dos casos, desenvolve-se por causas adquiridas. Estudos apontam que gatos 
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entre os 10 e 15 anos de idade têm 5 vezes maior probabilidade de desenvolver DR que os de 

idade inferior, enquanto gatos com mais de 15 anos apresentam uma probabilidade 10 vezes 

maior (Tuzio, 2001).  

É importante, em qualquer situação, a recolha de uma história clínica completa e do conjunto 

dos sinais e sintomas presentes (DiBartola, 2005). Os dados recolhidos devem conter 

informação sobre a idade, raça e sexo do paciente, assim como duração dos sintomas, 

progressão e resposta ou presença de tratamentos administrados. Outros pormenores podem 

ser importantes, tais como a descrição do ambiente em que o paciente está inserido, origem 

geográfica, história de viagens realizadas, exposição a outros animais e a outros ambientes, 

entre outros fatores (DiBartola, 2005; Bartges & Polzin, 2011). 

Os sinais mais precocemente detetáveis, quando existem doenças do trato urinário, estão 

relacionados com alterações da ingestão de água ou volume, frequência e modo como ocorre a 

excreção de urina (DiBartola, 2005). É importante distinguir os vários tipos de alterações, 

dado que pode facilitar o diagnóstico. Por exemplo, poliúria pode ser um sinal de alteração no 

trato urinário superior, enquanto a disúria pode ser indicativa de obstrução uretral (DiBartola, 

2005; Carvalho, 2008). A presença de sangue no no fim ou durante a excreção de urina pode 

indicar alterações da bexiga, mas também de ureteres e rins (Carvalho, 2008). 

Frequentemente, a polidipsia é mais facilmente detetada do que a poliúria (Carvalho, 2008). A 

quantidade de água administrada pode ser mensurada para o diagnóstico de polidipsia, sendo 

que os valores normais de consumo são de 40ml/kg/dia, no gato (Grauer & Lane, 2004).  

Deve ser realizado, ainda, um exame clínico completo com inspeção da cavidade oral e das 

mucosas, do estado de hidratação e do pelo, assim como realização de palpação abdominal 

(DiBartola, 2005). À palpação abdominal pode ser possível detetar alterações renais ou dos 

restantes elementos do aparelho urinário (Carvalho, 2008).  

Para avaliar o aparelho urinário é ainda possível realizar diversas análises laboratoriais 

(DiBartola, 2005). A avaliação da função glomerular é uma parte essencial do diagnóstico de DR, 

visto que a TFG está diretamente relacionada com a massa renal em funcionamento (DiBartola, 

2005). As determinações das concentrações de creatinina e ureia são os parâmetros de avaliação 

mais usados (DiBartola, 2005). A ureia é sintetizada no fígado, a partir da amónia derivada do 

catabolismo dos aminoácidos. Estes, por sua vez, vêm da alimentação ou de proteínas endógenas. A 

excreção da ureia começa pela filtração glomerular e a sua concentração no sangue, em condições 

normais, vai ser inversamente proporcional à TFG (DiBartola, 2005). A ureia pode ser reabsorvida 

nos túbulos e isso acontece quando há decréscimo no fluxo sanguíneo que ocorre em casos de 

desidratação ou diminuição do volume de fluídos (DiBartola, 2005). No entanto, a ureia pode não 
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ser o parâmetro mais fiável. Os seus valores podem aumentar grandemente após uma refeição 

altamente proteica e em caso de hemorragia gastrointestinal. Também a ausência de alimento por 

tempo prolongado, infeção ou febre podem causar a sua elevação (Knoll, 2009).  

A creatinina é um produto não enzimático da fosfocreatina e creatina no músculo e a sua produção 

diária está relacionada com a massa muscular do indivíduo (DiBartola, 2005). Animais jovens têm 

valores baixos deste parâmetro, sem significado clínico, enquanto animais musculados o podem ter 

elevado (Knoll, 2009). Por outro lado, a presença de rabdomiólise pode aumentar este parâmetro 

em termos de resultados laboratoriais, enquanto a presença de caquexia ou atrofia muscular pode 

fazer decrescer os resultados (Steinberg, 2009b). A creatinina não é metabolizada e o seu processo 

de excreção inicia-se na fase de filtração nos glomérulos. A sua taxa de excreção é relativamente 

constante e, tal como a ureia, vai variar na mesma proporção da TFG (DiBartola, 2005). O teste que 

a mede no sangue também deteta outros compostos que, numa situação normal, estão numa 

proporção de 50% da creatinina total detetada. Quando existe DR, a creatinina específica aumenta, 

bem como a sua proporção em relação aos restantes compostos, tornando-se mais reveladora de 

lesão ou DR (DiBartola, 2010). 

A relação entre a ureia ou creatinina e a TFG é também um fator de interesse. Isto porque quando 

a taxa está levemente alterada, as variações em termos de ureia e creatinina são também ligeiras. 

No entanto, uma grande redução na taxa leva a variações grandes em termos de resultados 

(DiBartola, 2005). Assim, ainda que existam grandes alterações na TFG, se estas ocorrerem em 

pouco tempo e precocemente, resultam em pequenas subidas nos valores laboratoriais, o que torna 

difícil avaliar clinicamente. Por outro lado, pequenas alterações na taxa, num estado mais 

avançado de doença, podem resultar em valores laboratoriais muito alterados, o que pode não ter 

repercussão clínica resultados (DiBartola, 2005).  

Quando todos os fatores são tidos em conta, é possível avaliar os dados laboratoriais com segurança. 

Um aumento nestes parâmetros é indicativo de que 75% dos nefrónios não está a funcionar de 

acordo com o que devia. No entanto, a causa ou a reversibilidade da doença não podem ser previstas 

pela expressividade dos resultados. Não é possível também perceber com exatidão se a origem é pré-

renal, pós-renal ou intrínseca ao rim (DiBartola, 2005).   

Podem ainda ser utilizadas substâncias para tentar determinar, nos gatos, a TFG e a função renal. 

A utilização de radioisótopos não exige colheita de urina e os resultados obtidos são relativamente 

rápidos e fiáveis, no entanto, as substâncias são radioativas e, por isso, podem ter consequências 

nefastas para o organismo (DiBartola, 2005). Além disso, pode ser ainda avaliada a presença de 

proteína na urina, sendo que a sua persistência é associada à presença de DR (DiBartola, 2010).  
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A função tubular, por sua vez, pode ser avaliada pela capacidade do rim de concentrar urina 

(DiBartola, 2010). Mudanças na osmolaridade plasmática levam à ativação do hipotálamo e à 

libertação da ADH pela neuro-hipófise, o que resulta numa resposta renal (DiBartola, 2005). 

A concentração de solutos na urina é dada pela densidade ou pela osmolaridade urinária. É 

preferível avaliar a osmolaridade, dado que não depende do número nem do peso molecular 

dos solutos, mas sim do número de partículas osmoticamente ativas (DiBartola, 2005). No 

entanto, a avaliação da densidade é mais frequentemente utilizada, pois é medida mais 

facilmente, por aparelhos mais simples e baratos, tais como o refratómetro (DiBartola, 2005). 

A urina hiperestenúrica, considerada normal, tem uma concentração total de solutos superior à 

do filtrado glomerular e deve ser superior a 1.035 no gato (Russel, 2009). 

A análise à urina pode ser ainda um método de diagnóstico bastante importante. O método de 

recolha por cistocentese é o preferível, dado que evita contaminações externas (DiBartola, 

2005). Na suspeita de congestão e inflamação intensas da bexiga não se recomenda o recurso a 

cistocentese (Osborne, Lulich & Albasan, 2011). Deve avaliar-se o aspeto e o odor da urina, 

sendo a coloração amarela ou âmbar-escura quando está mais concentrada. Deve ainda 

avaliar-se o pH, sendo o normal entre 5 e 7,5, a presença de proteína, glucose, corpos 

cetónicos, sangue e bilirrubina. O sedimento urinário pode ser importante para completar a 

urinálise. Podem ser encontrados eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, cilindros e cristais. 

Cada achado está relacionado com a presença de uma alteração diferente (Carvalho, 2008). 

Pode ainda realizar-se cultura bacteriana, caso haja suspeita de infeção (Bartges, 2011). 

Outros meios complementares importantes no diagnóstico de DR são a radiografia e a 

ecografia. A primeira permite obter informações sobre as dimensões do rim, assim como os 

seus contornos. Permite ainda a realização de exames de contraste, como por exemplo, a 

urografia de excreção (DiBartola, 2005). A ecografia permite um exame mais detalhado do 

aparelho urinário que será explicado com mais pormenor no decorrer deste trabalho. 

Por fim, existe ainda a possibilidade de realizar biópsia renal, o que permite estabelecer um 

diagnóstico histológico da alteração presente (Lees & Bahr, 2011). Pode ser utilizado em 

situações em que se identifique perda de proteína, na diferenciação entre DRA e DRC e na 

avaliação da resposta a um tratamento, assim como na avaliação da progressão da lesão renal 

(DiBartola, 2005). Existem diversas técnicas para a realização do exame e deve escolher-se o 

método que garanta mais segurança para o paciente. A complicação mais comum da 

realização de biópsia renal é a hemorragia (DiBartola, 2010).  
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DOENÇA RENAL AGUDA 
 

 

A DRA é uma síndrome clínica caracterizada pelo início súbito, em dias ou semanas, de 

insuficiência com consequente aumento repentino dos níveis séricos de toxinas urémicas e 

presença de desequilíbrios hidro-electrolíticos e ácido-base (Cowgill & Francey, 2005). 

Consiste na presença de lesões morfológicas e funcionais e que resulta na presença de sinais 

clínicos (Cowgill & Langston, 2011). Muitas vezes associa-se diretamente DRA à 

insuficiência renal intrínseca, ou seja, quando o problema tem origem no próprio rim. No 

entanto, a ocorrência de DRA não tem como origem apenas uma lesão renal e intrínseca, não 

constituindo, deste modo, um diagnóstico específico (Cowgill & Francey, 2005). Há que 

considerar, para além das intrínsecas, todas as origens possíveis, como são as pré-renais, as 

pós-renais ou até mesmo uma associação de diferentes origens (Cowgill & Langston, 2011).  

Na verdade, não existe uma definição consensual, sendo aceite o facto de haver uma redução 

abrupta na função renal ao nível dos túbulos renais que resulta em alterações na filtração 

glomerular e na produção de urina (Monaghan et al., 2012a). Por outro lado, devem-se 

distinguir os conceitos de lesão e insuficiência, sendo que se considera lesão aguda renal 

quando esta é possível tratar e reverter (Monaghan et al., 2012a).  

A prevalência de DRA é menor do que a de DRC e parece aumentar no outono ou no inverno, 

com a maior exposição a componentes com o etilenoglicol, nos países frios, e a agentes 

infeciosos como a Leptospira, em gatos de exterior (Ross & Cowgill, 2011). A Leptospirose, 

em gatos, está particularmente associada a infeção por L. canicola, L. grippotyphosa, L. 

pomona e L. bataviae, mas é mais frequente em cães (McDonough, 2011). 

 

Azotemia pré-renal 

 

A azotemia pré-renal caracteriza-se pelo declínio funcional da filtração glomerular que tem 

como origem uma hipoperfusão ou um aumento da resistência vascular no rim (Langston, 2010). 

Cada um destes fenómenos pode, por sua vez, ter inúmeras origens (Ross & Cowgill, 2011).  

As alterações hemodinâmicas podem resultar de doenças de origem cardíaca, de sépsis, choque 

hipovolémico ou vasculite, de torção gástrica, por exemplo, ou até da realização de anestesias sem 

fluidoterapia adequada, que levam ao desenvolvimento de hipotensão (Cowgill & Langston, 

2011; Monaghan et al., 2012a; Ross & Cowgill, 2011). Além disso, estas alterações podem estar 
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associadas a administração de fármacos que incluem os inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina (IECAs), os bloqueadores dos recetores de angiotensina (BRAs) e os Anti-

inflamatórios não esteroides (AINEs) (Monaghan et al., 2012a). Em particular, considera-se que 

os AINEs inibidores das Cicloxigenases-1 (COX-1) estão relacionados com a lesão renal, pois 

desempenham um papel fundamental na inibição da síntese das prostaglandinas protetoras dos rins 

(Cowgill & Francey, 2005), assim como na manutenção do fluxo sanguíneo arteriolar aferente 

(Cowgill and Langston, 2011). No entanto, outros estudos revelam que também os inibidores das 

Cicloxigenases-2 (COX-2) podem estar envolvidos na síntese destas prostaglandinas e que, por 

isso, podem contribuir para o desenvolvimento de lesões (Brater, Harris, Redfern & Gertz, 2001), 

principalmente em animais desidratados (Khan et al., 1998). Por outro lado, contribuem ainda para 

a diminuição da excreção de sódio e água resultando numa aumento da pressão sanguínea e numa 

destabilização hemodinâmica renal (Sandhu, 2003). Os IECAs levam à dilatação das arteríolas 

eferentes, o que conduz à diminuição da pressão de filtração e à proteção renal. Por outro lado, em 

casos em que existe uma grande depleção do volume corporal de fluídos ou insuficiência cardíaca, 

ou seja, quando a manutenção da filtração glomerular está dependente da ação constritora da 

angiotensina, pode ocorrer IR (Navis, Faber, deZeeuw & deJong, 1996). Os BRAs, por sua vez, 

atuam também na angiotensina II, ainda que através do bloqueio dos recetores. De forma geral, o 

problema é tão complexo que se conclui que qualquer doença que cause desidratação grave pode 

resultar no desenvolvimento de azotemia pré-renal (Tuzio, 2001).  

Alterações pré-renais podem estar na origem de cerca de 50 a 80% das DRA, no entanto, não 

são a causa de lesões irreversíveis, a não ser que a hipoperfusão seja realmente grave e que 

cause isquemia tubular prolongada (McMillan, 2013). Em fases iniciais e em resposta às 

deficiências hemodinâmicas, de hipotensão e hipovolemia, desenvolve-se uma resposta humoral 

e neuronal coordenada, de modo a preservar a circulação em outros órgãos vitais como o 

coração e o cérebro (Cowgill & Francey, 2005). Ocorre a ativação do sistema nervoso 

simpático, do SRAA e a libertação da ADH (Cowgill & Francey, 2005; Cowgill & Langston, 

2011). Promove-se a conservação de sódio e água, assim como a concentração da urina e 

desenvolvimento de oligúria, para manter o volume sanguíneo (Carvalho, 2008; Cowgill & 

Francey, 2005).  

Pode detetar-se a presença de azotemia ligeira (concentrações de creatinina sérica inferiores a 

4mg/dl e ureia nitrogenada inferior a 80mg/dl) e uma densidade urinária de normal a elevada 

(Cowgill & Francey, 2005; Ross & Cowgill, 2011). A deteção da elevada densidade urinária 

significa que existe uma capacidade de concentração de urina e uma quantidade suficiente de 

nefrónios funcionais (Cowgill & Francey, 2005). A fluidoterapia adequada e precoce reduz 
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drasticamente os valores sanguíneos de ureia e creatinina para intervalos normais, em apenas 

alguns dias (Monaghan et al., 2012b).  

Este tipo de azotemia não está, portanto, associada a lesões morfológicas, propriamente ditas, 

e pode ser inteiramente reversível, mediante restabelecimento rápido da função renal (Cowgill 

& Francey, 2005). Caso contrário, quando a hipoperfusão é grave e prolongada, se existirem 

outros fatores predisponentes ou DR não diagnosticada, a situação pode evoluir para IR 

intrínseca, com retenção grave de ureia e creatinina, desequilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-

base (Cowgill & Francey, 2005).  

 

Azotemia pós-renal 

 

A azotemia pós-renal ocorre por um impedimento à excreção urinária que pode ter origem 

obstrutiva (urolitíase, neoplasias, compressão extrínseca, por hérnias perineais ou hiperplasia 

prostática, por exemplo) ou traumática (rutura do trato urinário, sendo o mais comum o vesical). A 

obstrução uretral parece ser a causa mais frequente de uremia nos gatos (Ross & Cowgill, 2011).  

A obstrução pode ser parcial ou completa, extra ou intraluminal (Ross & Cowgill, 2011). Uma 

obstrução total encontra-se frequentemente associada a um quadro clínico anúrico que, em 24 h, se 

transforma em azotemia pós-renal e, em 48 h, se agrava devido a alterações de hipercaliemia e 

desenvolvimento de síndrome urémica, com sinais clínicos que podem incluir o vómito, astenia, 

depressão, anorexia, hipotermia e desidratação (Carvalho, 2008; Cowgill & Francey, 2005). 

Nestes casos, o quadro clínico pode ser semelhante ao de IR intrínseca (Cowgill & Francey, 2005). Por 

outro lado, as obstruções parciais podem ser acompanhadas de um grau variável de hidronefrose e, 

quando corretamente tratadas, têm diagnósticos e prognósticos mais favoráveis (Ross & Cowgill, 2011). 

No caso particular de azotemia pós-renal, ocorre um aumento da pressão nos glomérulos, que 

reduz, inicialmente, o fluxo sanguíneo e que progride para uma redução da TFG. Em 3 a 4 h, o 

fluxo sanguíneo pode diminuir drasticamente e, em 24 h, pode encontrar-se a menos de 50% do 

normal, devido ao aumento da resistência na vascularização renal. Esta resistência pode demorar 

semanas a voltar a níveis normais, após maneio da obstrução (Cowgill & Francey, 2005).   

Em caso de azotemia pós-renal, ocorre azotemia que pode estar associada à presença de oligúria, 

anúria ou disúria (Ross & Cowgill, 2011). A densidade urinária é também variável. Através de 

exames complementares de diagnóstico imagiológico, a presença de dilatação acentuada da uretra, 

a montante ou bilateral à obstrução, ainda que esta possa ser invisível, leva a suspeitar desta 

alteração (Ross & Cowgill, 2011). 
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Através de um diagnóstico precoce, a azotemia resolve-se rapidamente, sem permanência de 

lesões definitivas. Se o tratamento e a correção forem tardios, desenvolve-se lesão intrínseca. 

Assim, a duração e a permanência da alteração condicionam o prognóstico e, em apenas alguns 

dias, o animal pode perecer (Cowgill & Francey, 2005). 

 

Azotemia renal 

 

A azotemia renal ou IR intrínseca é causada por uma lesão inicial no rim que pode ser vascular, 

glomerular, tubular ou intersticial, de origens internas ou externas (Cowgill & Francey, 2005). 

Caracteriza-se, de forma geral, por diminuição da TFG e necrose tubular aguda. As alterações renais 

tubulares microscópicas podem variar desde a degenerescência até à necrose (Cowgill & Langston, 

2011). Por outro lado, a lesão microscópica pode ser nula, mas, ainda assim, existir insuficiência e 

um quadro grave de doença e sinais clínicos (Cowgill & Francey, 2005). Laboratorialmente, 

caracteriza-se por um aumento súbito da creatinina sérica que persiste, apesar da correção de todos 

os fatores pré-renais (volume do fluído extracelular e débito cardíaco) e da exclusão de causas pós-

renais, através do exame físico e imagiológico (Cowgill & Francey, 2005). 

A IR intrínseca está associada a fatores que causam diretamente lesão renal, afetando a vasculatura, 

os glomérulos, os túbulos e/ou o interstício (Cowgill & Langston, 2011). Doenças sistémicas que 

afetem secundariamente os rins podem levar também ao desenvolvimento de DRA intrínseca 

(Cowgill & Langston, 2011). As causas hemodinâmicas ou de hipoperfusão, nefrotóxicas, 

intrínsecas ou por doenças sistémicas encontram-se resumidas na tabela 1. A necrose tubular aguda 

nefrotóxica pode ainda ocorrer por ação da presença de substâncias, tais como a melamina e o ácido 

cianúrico, contaminantes de alimentação animal (Ware, 2006a), ou por fármacos ou outras toxinas 

exógenas, biológicas ou ambientais (Langston, 2010). A reação entre melamina e o ácido cianúrico 

leva à formação de cristais insolúveis nos túbulos renais distais, comprometendo a sua função 

(Ware, 2006a; Puschner, Poppenga, Lowenstine, Filigenzi, Pesavento, 2007). Estes componentes 

existem em herbicidas e desinfetantes de piscina, entre outros produtos (Organização Mundial de 

Saúde [OMS], 2008), tendo sido identificados em rações comerciais mal formuladas e provenientes 

da Ásia (Cowgill & Langston, 2011).  
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Tabela 1 – Diagnósticos diferenciais de causas de Azotemia Renal (adaptado de Ross & Cowgill, 2011). 

 

Hemodinâmicas/ 

Hipoperfusão 

Choque, trauma, tromboembolismo (vasculite, reação a transfusão), 

vasoconstrição excessiva (AINEs), insuficiência adrenal, vasodilatação 

insuficiente (IECAs e fármacos anti-hipertensivos), anestesia prolongada, 

hipertensão, insuficiência cardíaca. 

Nefrotóxicas 

Etilenoglicol, aminoglicosídeos, anfoteracina B, agentes quimioterápicos 

(doxorrubicina e cisplatina), AINEs, agentes de contraste radiográficos, 

metais pesados (mercúrio, arsénico, venenos, lírios). 

Intrínsecas e 

Doenças Sistémicas 

Leptospirose, Doença de Lyme, glomerulonefrite e artrite imuno-

mediadas, pancreatite, septicemia, insuficiência hepática, endocardite 

bacteriana, pielonefrite, necrose cortical, linfoma, obstrução uretral. 

 

 

Uma das causas mais frequentes de IR intrínseca parece ser a isquemia renal que causa azotemia 

pré-renal, desenvolvendo-se posteriormente DRA (Worwag & Langston, 2008). Se há diminuição 

do fluxo sanguíneo renal, há aumento da resistência das arteríolas aferentes, com consequente 

redução da TFG e da perfusão dos túbulos pós-glomerulares (Monaghan et al., 2012a). Estas 

alterações levam, não só, a lesão celular, conduzindo a DRA, mas também à atuação de radicais 

livres e oxidação (Abuelo, 2007). 

As nefrotoxinas são outra das causas mais frequentes para o desenvolvimento de IR intrínseca 

(Worwag & Langston, 2008). São exemplo destes compostos os glicóis, como o etilenoglicol, e 

antibióticos, como os aminoglicosídeos, a anfoteracina B, as sulfonamidas e as tetraciclinas 

(Monaghan et al., 2012a). Os gatos podem ser expostos ainda a diversas substâncias nefrotóxicas 

que, para além das que já foram referidas, incluem os lírios e a vitamina D (Monaghan et al., 2012a). 

Os lírios, ou mais especificamente todos os membros do género Lilium e Hemerocallis, são 

conhecidos como sendo altamente tóxicos para os gatos, após a sua ingestão (Rumbeiha et al., 

2004). Como se desconhece o composto exato que provoca a toxicidade, todos os constituintes da 

planta devem ser considerados tóxicos. A sua ação no rim provoca necrose tubular, sendo os túbulos 

proximais os mais afetados, presença de azotemia grave, isostenúria, glicosúria, proteinúria e 

cilindrúria (Monaghan et al., 2012a).  
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Os AINEs, como já foi referido, têm um importante papel na inibição das COX-1 e COX-2 

(Cowgill & Francey, 2005). Em pacientes saudáveis, sem compromisso renal, uma dose adequada 

de AINEs não deve conduzir a IR (Cowgill & Langston, 2011). Por outro lado, caso haja já uma 

diminuição da perfusão renal, as prostaglandinas, em particular as E2 e I2, que regulam o fluxo 

sanguíneo renal, desempenham um papel fundamental na manutenção da função renal e da TFG 

(Monaghan et al., 2012a). A alteração pode ser reversível, quando diagnosticada, tratada e 

monitorizada atempadamente (Monaghan et al., 2012a).  

O etilenoglicol, uma substância anticongelante e industrial, é tóxico para todas as espécies de 

animais, sendo os cães e os gatos os mais suscetíveis. Aos felinos corresponde uma dose letal 

inferior (Monaghan et al., 2012a; Osweiler, Hovda, Brutlag & Lee, 2011; Osweiler, 2011). Esta 

substância é metabolizada pelo fígado e são os metabolitos resultantes que causam as lesões no 

epitélio tubular renal, assim como a deposição de cristais de oxalato de cálcio no lúmen e no 

interstício tubular, durante a tentativa de excreção dos componentes (Monaghan et al., 2012a).  

O uso de aminoglicosídeos está também muito associado a nefrotoxicidade, mais especificamente, 

causando lesões nos túbulos proximais, assim como provocando a necrose dos mesmos (Cowgill & 

Langston, 2011). A substância ativa é filtrada no glomérulo e tem afinidade com o bordo em escova 

dos túbulos proximais, onde se vai acumular, causando rutura dos lisossomas, lesão celular e necrose 

(Monaghan et al., 2012a). A acumulação de lípidos polares nas células tubulares proximais resulta 

em alterações nos lisossomas (Cowgill & Langston, 2011). Esta alteração provoca disfunção 

tubular que tem como consequência uma diminuição da reabsorção de proteínas, assim como o 

desperdício de iões, como o potássio, o magnésio e o cálcio, e o desperdício de glucose. Esta 

desregulação resulta no desenvolvimento de poliúria hipo-osmótica (Cribb & Peyrou, 2013). 

Aumenta o risco consoante o tipo de antibiótico, a concentração no soro, a dose cumulativa, a 

duração e frequência do tratamento, assim como a associação a outros fármacos (Bertino et al., 

1993). A presença de hipoalbuminemia, hipovolemia ou DR pré-existente aumentam também o 

risco de desenvolvimento de lesões (Bertino et al., 1993).  

A pielonefrite, que leva a IR intrínseca, resulta muitas vezes de uma infeção ascendente que se inicia 

ao nível da bexiga (Cowgill & Langston, 2011). No entanto, a via hematogénica é também possível 

(Monaghan et al., 2012a). As espécies de bactérias Escherichia coli e os cocos Gram positivos são 

os mais isolados em culturas bacterianas (Litster, Thompson, Moss & Trott, 2011).  

Os sintomas, que se estabelecem em horas ou dias, variam com a causa, a terapia administrada 

previamente e outras alterações associadas. Ganho de peso e edema periférico podem ser 

alguns dos sintomas (Cowgill & Langston, 2011). Mais tarde, os compostos de azoto não 
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proteicos começam a acumular-se e sintomas compatíveis com uremia começam a 

desenvolver-se (Ross & Cowgill, 2011).  

Inicialmente, considerava-se que DRA intrínseca estava sempre associada a oligúria, no entanto, 

atualmente já se conhecem vários quadros clínicos. O quadro oligúrico caracteriza-se por uma 

produção de urina inferior a 1ml/kg/h e pode desenvolver-se, numa primeira fase de DRA intrínseca, 

devido à necrose tubular que leva à impossibilidade do rim concentrar ou diluir urina. Se um número 

anormal de nefrónios estiver afetado, pode detetar-se isoestenúria (Cowgill & Francey, 2005). O 

quadro não-oligúrico, de débito urinário normal ou aumentado e superior a 2ml/kg/h, ocorre nos 

pacientes em que existe necrose tubular aguda extensa (Cowgill & Francey, 2005). Por 

administração de fluidoterapia, espera-se um aumento do débito urinário, no entanto, apesar destes 

pacientes não estarem oligúricos, esse aumento não vai ocorrer porque o rim perdeu a sua 

capacidade de regulação (Ross & Cowgill, 2011). Para além dos descritos, existe ainda o quadro 

poliúrico que resulta, sobretudo, de intoxicação por aminoglicosídeos, como já foi descrito 

anteriormente (Cribb & Peyrou, 2013).  

Uremia aguda existe quando os sintomas se manifestam rapidamente, geralmente em menos de uma 

semana (Cowgill & Francey, 2005). A sujeição a uma cirurgia recente, a exposição a 

nefrotoxinas, a toma de medicamentos e a perda de sangue devem levar a suspeitar de algum 

compromisso renal (Ross & Cowgill, 2011). A história clínica é geralmente muito relevante 

(Cowgill & Langston, 2011), sendo importante, por isso, a obtenção de informação detalhada 

(Monaghan et al., 2012a). Os sinais clínicos apresentados mais frequentemente incluem alterações 

no volume de urina, assim como apatia, depressão, anorexia, náusea, vómito, diarreia, fraqueza, 

letargia, desidratação, taquipneia e hipotermia. Estes sinais podem ser relativamente inespecíficos. 

Em estados clínicos mais avançados, verificam-se sintomas de dispneia, ataxia, síncope e 

convulsões (Tuzio, 2001).  

A patofisiologia da IR intrínseca pode ser dividida em quatro fases distintas: iniciação, extensão, 

manutenção e recuperação (Cowgill & Langston, 2011).  

A fase da iniciação acontece após um dano feito ao rim que pode ter diversas e distintas 

causas, incluindo as descritas anteriormente, como pré-renais, renais ou pós-renais. Esta fase 

pode durar entre algumas horas a dias e é caracterizada por decréscimo da filtração 

glomerular, sem desenvolvimento de sinais clínicos (Monaghan et al., 2012a). Mesmo com 

causas diferentes, invariavelmente, ocorre lesão das células tubulares e isquemia, sendo os 

túbulos proximais os mais afetados, assim como o ramo ascendente espesso da ansa de Henle 

(Monaghan et al., 2012a). Em resposta à hipoxia, ocorre aumento da concentração do cálcio 

intracelular com ativação de proteases e fosfolipases que, somada à presença de radicais 
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livres, conduzem a lesão celular extensa. Em resposta, o rim desenvolve uma reação 

inflamatória com libertação de citoquinas que, apesar de terem uma função protetora, também 

vão contribuir para a progressão da lesão renal (Monaghan et al., 2012a). Pode ocorrer, assim, 

lesão do parênquima e epitélio tubular (Monaghan et al., 2012a). A fase de iniciação da IR 

intrínseca geralmente não é detetada devido ao facto de as alterações da TFG terem um 

declínio progressivo e de o decréscimo da densidade urinária não ser logo evidente (Cowgill 

& Langston, 2011; Cowgill & Francey, 2005).  

A fase de extensão caracteriza-se pela amplificação das alterações descritas anteriormente, como 

resultado de hipoxia continuada e da resposta inflamatória a decorrer. Esta fase dura cerca de um ou 

dois dias, durante os quais ocorrem apoptose e necrose celular (Monaghan et al., 2012a). Ocorre 

ainda disfunção das células do endotélio e danos continuados nas células epiteliais dos 

túbulos. O período mais oportuno e preferível para aplicar medidas terapêuticas adequadas 

seria até esta fase (Monaghan et al., 2012a).  

A terceira fase é a da manutenção, em que existe estabilização da TFG, e que pode durar uma 

a duas semanas (Monaghan et al., 2012a), ou mais (Cowgill & Langston, 2011). Nesta fase, 

progride a apoptose celular, mas a perfusão sanguínea passa a ser normal, contribuindo para a 

reparação dos danos causados (Cowgill & Francey, 2005). É também nesta fase que se 

restabelece a integridade celular dos túbulos (Monaghan et al., 2012a). Apenas na fase de 

manutenção aparecem efetivamente sinais de alarme, pois a azotemia já é clara analiticamente e os 

sinais são evidentes (Monaghan et al., 2012a). Surgem as complicações da presença de uremia 

com aumento ou diminuição do débito urinário (Cowgill & Langston, 2011).  

A fase de recuperação pode durar semanas a meses, período em que ocorre uma tentativa de 

reparação do tecido renal, com vista a restaurar a função dos rins (Cowgill & Francey, 2005). O 

débito urinário aumenta para poliúria, sobe a TFG e ocorre um decréscimo progressivo da azotemia 

(Monaghan et al., 2012a). A recuperação, muitas vezes, não é total e resulta em DRC (Cowgill & 

Francey, 2005). No entanto, há recuperação total, dependendo dos danos causados nas fases 

descritas anteriormente (Monaghan et al., 2012a). 
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Diagnóstico 

 

No exame físico, animais com doença aguda têm boa condição corporal e de pelo, variando a 

sua hidratação (Cowgill & Francey, 2005). Palpação com presença de rins aumentados, firmes 

e ligeiramente resilientes ou dolorosos é indicativa de alterações agudas (Cowgill & Francey, 

2005). Alterações assimétricas, em que apenas um rim se apresenta consideravelmente maior, 

podem ser sinónimo de obstrução de ureteres (Cowgill & Langston, 2011). Deve ter-se em 

atenção o facto de se poder estar na presença de uma agudização de DRC, sendo que outros 

sinais podem também estar presentes (Cowgill & Francey, 2005). Na ausência de hemorragia 

ou hemólise, os animais com DRA apresentam as membranas normalmente rosadas (Cowgill 

& Francey, 2005). Pode ser descrita a presença de fraqueza, alguma confusão e depressão 

mental ou convulsões. Claudicação, dor na coluna, alteração da coloração da urina e disúria 

podem estar presentes em casos infeciosos ou associados a IR secundária a outras doenças 

(Cowgill & Francey, 2005). A temperatura corporal está geralmente normal, no entanto, pode 

descer na presença de uremia ou estar elevada em caso de infeção ou inflamação extensa 

(Cowgill & Langston, 2011). Em casos agudos, pode também existir estomatite urémica com 

presença de hálito urémico, descoloração de mucosas e presença de úlceras (Cowgill & 

Francey, 2005). Deve ter-se em conta o estado de repleção da bexiga, pois pode ser um sinal 

da presença de obstrução ou de ausência de produção de urina (Cowgill & Francey, 2005).  

Como meio de diagnóstico, é aconselhável fazer análises laboratoriais sanguíneas que devem incluir 

o hemograma completo e bioquímicas como ureia, creatinina, glucose, rácio ureia/creatinina, 

ionograma, assim como proteínas totais e albumina (Cowgill & Langston, 2011). No entanto, em 

casos agudos podem não existir alterações significativas, para além de um leucograma inflamatório 

ou de stress (Monaghan et al., 2012b), caracterizado por linfopenia, neutrofilia, eosinopenia e, 

por vezes, monocitose (Schmidt, 2015). A maior parte dos resultados pode estar dentro dos 

intervalos de referência considerados normais, conjuntamente com diversos graus de azotemia 

e hiperfosfatemia (Monaghan et al., 2012b). Por outro lado, a contagem de células sanguíneas 

pode revelar, em animais com alterações agudas, um número normal ou aumentado de células 

vermelhas, de hematócrito e de hemoglobina (Ross & Cowgill, 2011; Cowgill & Francey, 2005). 

Pode ainda, em alguns casos, existir anemia regenerativa e trombocitopenia, devido a uma atividade 

limitada dos reticulócitos, após perda grave de sangue (Cowgill & Langston, 2011). É importante 

ter sempre em atenção e avaliar o estado de hidratação do paciente e considerá-lo na avaliação 

resultados (Cowgill & Langston, 2011).  



 

20 

A avaliação da função glomerular é uma parte essencial do diagnóstico de DR, como já foi 

referido, e é importante estimar a TFG (Cowgill & Francey, 2005). As determinações das 

concentrações de creatinina e ureia são os parâmetros de avaliação mais usados (DiBartola, 

2005). Quando o débito urinário desce e a creatinina e ureia sobem, é caso para suspeitar de 

IR. Um aumento diário destes últimos dois parâmetros laboratoriais resulta numa suspeita 

forte de IR, em fases iniciais de DRA (Cowgill & Langston, 2011). A creatinina pode subir até 

aos 2 mg/dl/dia, dependendo da quantidade produzida. Uma subida superior a este valor 

sugere sobreprodução e rabdomiólise (Steinberg, 2009b). A ureia, por sua vez, pode subir 

entre 10 a 20 mg/dl/dia, no entanto, é um parâmetro menos específico que a creatinina, pois 

pode estar elevada por inúmeras razões diferentes tais como trauma, queimaduras, cirurgia, 

administração de corticoides e de outros fármacos (Knoll, 2009; Cowgill & Langston, 2011). 

Assim, estima-se que mais de 40% do rim esteja com função normal, quando os valores laboratoriais 

de creatinina são menores que 2,5 mg/dl; que entre 40 a 20% esteja com função normal, quando os 

valores estão entre os 2,5 e 5 mg/dl; que entre 20 a 10% esteja com função normal, quando os 

valores estão entre 5 e 10 mg/dl; e que menos de 10% do rim esteja com função normal, quando os 

valores ultrapassam os 10 mg/dl (DiBartola, 2010).  

A determinação das concentrações séricas de ureia e creatinina só vai estar analiticamente 

alterada, quando cerca de 75% da massa total renal estiver comprometida (Reynolds & 

Lefebvre, 2013). Desta forma, para um diagnóstico precoce, pode ser necessário avaliar 

eletrólitos, sedimento urinário, TFG e outras alterações, como a presença de proteína na urina 

(Freitas, Veado & Carregaro, 2014). Os animais com alterações agudas têm geralmente 

variações mais profundas, em termos de minerais e eletrólitos, do que os com alterações 

crónicas (Cowgill & Francey, 2005). A concentração de potássio pode subir consideravelmente, 

em casos de oligúria ou anúria, e pode estar associada a ligeira hipocalcemia (Tuzio, 2001). Por 

outro lado, pode existir hipercaliemia, sem que isso seja um valor específico, associada à 

presença de vómito e de azotemia anúrica (Cowgill & Francey, 2005).  

Na urinálise pode detetar-se a presença de glicosúria, densidade urinária inferior a 1.020, 

proteinuria ligeira a moderada e número variável de células ou cilindros granulares e hialinos, 

leucócitos, eritrócitos e células epiteliais tubulares (Monaghan et al., 2012b). Aconselha-se a 

realização de cultura bacteriana urinária, quando a causa de DRA seja desconhecida e antes de 

iniciar qualquer tratamento antibiótico (Monaghan et al., 2012b). No entanto, uma cultura 

negativa não exclui a presença de pielonefrite. Sugere-se, por isso, que se repita a cultura, que 

se considere pielocentese e que se inicie a terapia com antibiótico adequado, quando se 

suspeita fortemente de pielonefrite (Monaghan et al., 2012b).  
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Não existem procedimentos específicos para o estadiamento da DRA, embora existam algumas 

propostas (v. Tabela 2). No Homem, existem alguns sistemas de classificação, no entanto, nenhum é 

aceite genericamente (Cowgill & Langston, 2011). O estadiamento deve ser feito a partir de 

marcadores de lesão renal e de alterações abruptas da TFG, a partir de níveis de creatinina, débito 

urinário e duração dos sinais. Este sistema deve, ainda, permitir prever a morbilidade e  a esperança 

de vida. No entanto, nos animais, as alterações são tão rápidas e o maneio é tão urgente que 

geralmente não se seguem todos os procedimentos (Cowgill & Langston, 2011). 

 

 

Tabela 2 – Proposta de estadiamento da DRA intrínseca, em gatos. (Bartges, J., Polzin, D.J., 

Nephrology and Urology of Small Animals, 2011). 

 

ESTADIO 

Creatinina plasmática 

(mg/dl) 

 

 

Gato 

1 ˂ 1,6 Não azotémico 

2 1,7 – 2,5 
Azotemia ligeira, evidência de lesão renal e 

suave progressão da azotemia 

3 2,6 – 5,0 Azotemia moderada a severa 

4 5,0 – 10,0 Azotemia renal grave 

5 ˃ 10,0  

 

 

Podem realizar-se exames imagiológicos como a radiografia (Monaghan et al., 2012b), 

sobretudo em caso de suspeita de obstrução ou presença de estruturas mais radiopacas (Cowgill 

& Langston, 2011). Os rins podem apresentar um aspeto normal a aumentado, mantendo, 

geralmente, os contornos suaves. É relativamente frequente o aparecimento de assimetria renal 

quando ocorre obstrução ureteral (Ross & Cowgill, 2011; Seiler, 2013). Podem realizar-se 

exames com meios de contraste, também em caso de suspeita de obstrução (Tuzio, 2001). No 

entanto, deve ter-se em consideração que alguns métodos de urografia intravenosa utilizam 

meios de contraste hipertónicos nefrotóxicos com potencial para agravar a lesão renal (Tuzio, 

2001). A ecografia é um exame importante, em que é possível avaliar melhor o aspeto dos rins 

que, em amimais com DRA, apresentam tamanho aumentado (Monaghan et al., 2012b). A 

hiperecogenecidade cortical grave sugere toxicidade por etilenoglicol, enquanto a moderada 

sugere glomerulonefrite ou degenerescência (Debruyn et al., 2012). Dilatação ureteral ou 
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vesical, com presença de calcificações, é sugestiva de obstrução (Debruyn et al., 2012). Outros 

procedimentos podem auxiliar no diagnóstico mais específico da doença em questão, como é o 

caso da monitorização do débito urinário, da punção aspirativa por agulha fina e da biópsia renal 

(Cowgill & Francey, 2005; Mattoon, 2008). 

Um aumento do tamanho renal não é sinónimo de DRA dado que diversas alterações, tanto agudas 

como crónicas, podem resultar neste tipo de variação (Seiler, 2013). Na presença de um aumento 

unilateral é possível suspeitar de pielonefrite; já um aumento bilateral pode ter como causas nefrite 

aguda e hidronefrose, mas também pielonefrite (Seiler, 2013).  

Outro meio de diagnóstico utilizado é a biópsia renal. A biópsia não é frequentemente 

utilizada, mas tem vantagens, pois permite avaliar a extensão da lesão, determinar o 

prognóstico e se a alteração é apenas aguda (Monaghan et al., 2012b).  

De um modo geral, quando existe presença de IR intrínseca, estima-se que o prognóstico seja de 

desfavorável a grave. Por outro lado, muitos fatores condicionam o prognóstico, dependendo da 

lesão, complicações e maneio médico disponível (Segev, 2011). 

 

DOENÇA RENAL CRÓNICA 
 
 

A DRC é a doença renal mais frequente do cão e do gato e a sua prevalência é elevada e tende 

a aumentar (Reynolds & Lefebvre, 2013). Afeta cerca de 2% dos animais com mais de 7 anos, 

exceto quando a doença é congénita, sendo que cerca de 10% ocorre entre os 9 e os 12 anos 

(Roudebush & Forrester, 2010). Estudos indicam que entre 15 a 30% de gatos geriátricos 

desenvolvem algum grau de IR ou azotemia (Jepson, Brodbelt, Vallance, Syme, Elliott, 2009). 

O género parece não ser um fator de risco, no entanto, estudos apontam que gatos do sexo 

masculino desenvolvem DRC mais cedo (Reynolds & Lefebvre, 2013). Por outro lado, 

embora haja alguma predisposição para o aparecimento em animais geriátricos ou em 

determinadas raças, pode desenvolver-se DRC em qualquer idade, raça ou sexo (Reynolds & 

Lefebvre, 2013). A DRC surge como consequência de uma IR primária e persistente (de 

meses a anos) e caracteriza-se por lesão renal irreversível (Polzin, 2011).  

Conhecem-se causas genéticas no desenvolvimento desta doença (Reynolds & Lefebvre, 

2013). Em gatos Persas, a doença renal poliquística é frequente e transmite-se à descendência 

de uma forma autossómica dominante (Reynolds & Lefebvre, 2013). Outras doenças 

congénitas renais são, em Abissínios, a doença glomerular e a amiloidose, estando esta última 

também associada aos Siameses e gatos orientais (Reynolds & Lefebvre, 2013). Existe uma 
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prevalência de DR de cerca de 16 casos em cada 1000 gatos, sendo que, com o avanço da 

idade, aumenta para 153 casos em cada 1000 gatos (Polzin, 2011).  

Por sua vez, existem também as doenças adquiridas (Reynolds & Lefebvre, 2013). A urolitíase do 

trato urinário superior aparece em cerca de 29% dos gatos com DRC, sendo que cerca de 76% 

desenvolvem azotemia e 56% apresentam um rim pequeno contralateral, evidenciando DR pré-

existente (Kyles et al., 2005; Pimenta, Reche-Júnior, Freitas, Kogika & Hagiwara, 2014). O linfoma 

renal é a neoplasia primária mais frequente do rim e pode causar IR, sendo que 60% destes animais 

apresentam azotemia (Gabor, Canfield, Malik, 2000). O hipertiroidismo é a doença endócrina mais 

comum em gatos idosos e pode surgir associada a IR (Reynolds & Lefebvre, 2013). Num estudo 

constatou-se que o hipertiroidismo acelera alguns dos processos fisiológicos, contribuindo para o 

aumento da perfusão renal e da TFG. O hipertiroidismo condiciona o funcionamento do rim de 

forma indireta ao afetar o sistema cardiovascular e o fluxo sanguíneo, mas também de forma direta 

ao alterar a TFG, a concentração de eletrólitos, a capacidade secretora e a de absorção dos túbulos 

renais (van Hoek & Daminet, 2009). Vírus como o da Imunodeficiência felina (FIV) (Poli, Tozon, 

Guidi, Pistello, 2012) ou da Leucemia felina (FeLV) (Glick, Horn & Holscher, 1978) também 

parecem estar associados ao desenvolvimento de IR. Um estudo português, realizado no período de 

2006 a 2009, concluiu que 16,49% da amostra de gatos portugueses em estudo apresentava infeção, 

sendo que 21,66% apresentavam FIV, 8,26% FeLV e 4,27% infeção por ambos (Oliveira, 2009). 

Algumas vacinas que transportam vírus, multiplicados e alterados em células renais, podem levar a 

inflamação renal e desenvolvimento de anticorpos, suspeitando-se que induzam IR nos gatos 

(Whittemore, Hawley, Jensen & Lappin, 2010). Alguns fármacos, como são o caso dos 

aminoglicosídeos e AINEs, assim como agentes antineoplásicos, podem levar a lesão renal aguda e, 

posteriormente, progredir para DRC (Reynolds & Lefebvre, 2013). Alimentos altamente proteicos e 

com pH ácido parecem ter também influência no desenvolvimento de IR (DiBartola, 

Buffington,Chew, McLoughlin, Sparks, 1993). Dietas com elevado teor de sal poderiam 

potencialmente aumentar o risco de desenvolvimento de DRC, ao aumentarem o risco de 

desenvolvimento de hipertensão. No entanto, um estudo em gatos saudáveis, alimentados durante 

dois anos com dietas ricas em sal, mostrou não parecer haver propensão para estes animais 

desenvolverem alterações ao nível das funções renais (Reynolds et al., 2013).  

Outros fatores parecem constituir um risco para o desenvolvimento de DRC. Estes fatores 

incluem a presença de hiperaldosteronismo primário, de doenças cardiovasculares e de 

infeções do trato urinário inferior, como indutoras de pielonefrite, de nefrite crónica e de 

fibrose renal (Reynolds & Lefebvre, 2013). A hipertensão sistémica está geralmente presente 

em gatos geriátricos com DRC (Reynolds & Lefebvre, 2013). No entanto, embora se detete 
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frequentemente azotemia em hipertensos, não foi demonstrado que a hipertensão seja uma 

causa direta de lesão renal em gatos, nem que, por isso, seja um fator de risco primário para o 

desenvolvimento de DRC (Reynolds & Lefebvre, 2013). 

A progressão lesional da DRC é explicada pela teoria da hiper-filtração glomerular, isto é, uma 

redução da massa renal funcional leva ao aumento da perfusão capilar glomerular e da pressão 

glomerular, o que conduz ao aumento da taxa de filtração pelos glomérulos ainda funcionais (Polzin, 

2011). Apesar da taxa de filtração total ser reduzida, a hiper-filtração permite que a TFG seja mais ou 

menos compensada. Contudo, este mecanismo de adaptação tem como consequência a esclerose 

glomerular e proteinúria, o que pode levar ao progressivo agravamento das lesões e à deteorização do 

restante tecido renal (Chew, DiBartola & Schenck, 2011). Embora, por um lado, se ativem 

mecanismos de proteção renal, mediados pelas prostaglandinas renais (vasodilatação da arteríola 

aferente) e pelo SRAA (vasoconstrição da arteríola eferente pela angiotensina II e aldosterona), contribui-

se, por outro lado, para a hipertensão glomerular e progressão da DR (Chew et al., 2011). 

O tipo de lesão renal mais frequente na DRC é a fibrose túbulo-intersticial (DiBartola, Rutgers, Zack 

& Tarr, 1987). Por outro lado, os melhores indicadores de progressão da doença são a presença 

precoce de proteinúria, hiperfosfatemia e anemia (Chakrabarti, Syme, Brown, Elliott, 2013). 

Danos continuados e crónicos induzem uma inflamação, também crónica, com infiltração de células 

inflamatórias que produzem citoquinas pró-fibróticas e estimulam a fibrogénese (Reynolds & 

Lefebvre, 2013). Os fibroblastos ativados, denominados miofibroblastos, produzem grandes 

quantidades de componentes de matriz extracelular, como colagénio e fibronectina, assim como 

actina e vimentina muscular (Reynolds & Lefebvre, 2013). A presença destes marcadores está 

relacionada com a extensão das lesões túbulo-intersticiais, fibrose intersticial, deposição de 

fibronectina no interstício e disfunção renal (Sawashima et al., 2000). É ainda ativado o SRAA que 

induz a constrição da arteríola eferente, levando ao desenvolvimento de glomeruloesclerose e de 

lesões túbulo-intersticiais (Lefebvre & Toutain, 2004). A progressão da DR resulta de uma má 

adaptação funcional e estrutural, após lesão (Reynolds & Lefebvre, 2013).   

A alteração é crónica dado que a perda da função é progressiva, por mais de três meses ou anos, com 

ou sem alteração evidente da TFG. DRC caracteriza-se, por outro lado, por presença persistente de 

azotemia com isoestenúria. Caracteriza-se tipicamente pela presença de sintomas como letargia, 

poliúria/polidipsia (PU/PD), vómito e anorexia (Julien, 2005). 
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Diagnóstico 

 

No Homem, considera-se que o diagnóstico precoce assim como o estadiamento da doença são os 

fatores mais importantes para retardar a sua progressão e o desenvolvimento de doença terminal para 

estados clínicos mais avançados (Johnson et al., 2012). A DRC é classificada pelo método da IRIS 

(International Renal Interest Society) que é o mais amplamente utilizado por clínicos na 

caracterização da doença e do estado do paciente, assim como no estabelecimento de um 

prognóstico (Polzin, 2013). Esta classificação vai desde o nível 1, que corresponde ao paciente não 

azotémico, até ao nível 4, que corresponde a azotemia grave (v. Tabela 3).  

O estadiamento segundo o método IRIS é realizado após o diagnóstico de DRC, para facilitar um 

tratamento adequado, assim como a monitorização dos pacientes. Este estadiamento é, numa 

primeira fase, feito a partir da concentração de creatinina plasmática em jejum e, numa segunda fase, 

a partir da presença de proteinuria e da medição da pressão sanguínea (Elliott & Watson, 2013).  

 

Tabela 3 – Sistema de estadiamento para a DRC, no gato (International Renal Interest Society, 2015). 

 

ESTADIO 

Creatinina plasmática 

(mg/dl) 

 

 

Gato 

1 ˂ 1,6 Não azotémico 

2 1,6 – 2,8 
Ligeira azotemia, Sinais clínicos são 

geralmente suaves. 

3 2,9 – 5,0 
Azotemia renal moderada, Presença de sinais 

extra-renais 

4 ˃ 5,0 
Azotemia renal grave,  Grande risco de sinais 

sistémicos e crise urémica 

 

 

O sub-estadiamento tem como objetivo a identificação de proteinuria de origem renal, após descartar 

causas pré e pós-renais (Elliott & Watson, 2013). Pelo método IRIS, é preconizada a utilização do 

rácio proteína-creatinina urinário (UPC) em todos os casos, na ausência de inflamação do trato 

urinário ou hemorragia (v. Tabela 4). A inflamação do trato urinário e a hemorragia são 

consideradas causas comuns de presença de proteinúria, sem existir compromisso renal (Vaden, 

Pressler, Lappin & Jensen, 2008). 
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Tabela 4 – Sistema de sub-estadiamento para a DRC, em relação à proteinuria, no gato (International Renal 

Interest Society, 2015). 

 

SUB-ESTADIAMENTO 
UPC 

 

 
Gato 

1 ˂ 0,2 Não proteinurico (NP) 

2 0,2 – 0,4 Limiar de proteinuria (BP) 

3 ˃ 0,4 Proteinurico (P) 

 

 

O sub-estadiamento pode ainda ser realizado pela determinação da pressão arterial (v. Tabela 5). Este 

tipo de avaliação pretende estimar o risco de lesão de órgãos-alvo ou se existe evidência de presença de 

lesão ou de complicações nos mesmos . A hipertensão pode levar a danos em órgãos, tais como o 

coração, causando hipertrofia ventricular esquerda, o olho, causando hifema e retinopatia hipertensiva, 

e o cérebro, causando letargia, convulsões e desorientação. Estes danos levam, consequentemente, ao 

desenvolvimento de sinais extra-renais e doença (Elliott & Watson, 2013). 

 

 

Tabela 5 – Sistema de estadiamento para a DRC, em relação à hipertensão, no gato (International Renal 

Interest Society, 2015). 

 

Pressão Arterial 

Sistólica 

(mmHg) 

Pressão Arterial 

Diastólica 

(mmHg) 

Sub-estadiamento 

˂ 150 ˂ 95 Risco Mínimo (N) 

150 – 159 95 – 99 Risco Baixo (L) 

160 – 179 100 – 119 Risco Médio (M) 

= 180 = 120 Risco Elevado (H) 

 

 

Apesar do estudo extensivo que se realiza sobre DRC, este é ainda um assunto que levanta inúmeros 

desafios (Bessant, 2013). O primeiro é o diagnóstico que é feito muito tardiamente, dada a 

característica comportamental típica dos gatos que os leva a esconder a doença, não demonstrando 

sinais clínicos (Taylor & Sparkes, 2013). Por outro lado, ao contrário do que acontece no Homem, 
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não são comuns os exames de rotina que poderiam detetar a presença de alterações na densidade 

urinária, assim como a presença de proteinuria, levando à suspeita precoce de alterações a nível renal 

(Taylor & Sparkes, 2013). Além disso, nos animais, ainda são desconhecidas formas de parar a 

progressão da doença, sendo que os tratamentos são, sobretudo, sintomáticos e de suporte (Taylor & 

Sparkes, 2013). Apenas a alteração para uma dieta renal está comprovada como resultando num 

melhoramento efetivo da esperança de vida (Roudebush & Forrester, 2010).  

Os sinais clínicos estão relacionados com o estadiamento da doença e presença de complicações, tais 

como proteinúria e hipertensão (v. Tabela 6) (Elliott & Watson, 2013). Nas primeira fase de DR 

primária, os animais podem estar assintomáticos, sendo importante tentar identificar o processo 

primário de desenvolvimento da DRC (Paepe & Daminet, 2013). Nesta fase, ocorre fibrose 

intersticial que se correlaciona positivamente com a magnitude e progressão da doença (Reynolds & 

Lefebvre, 2013). Os primeiros sinais são PU/PD, sinónimo de destruição de cerca de 75% do tecido 

renal (Reynolds & Lefebvre, 2013; Polzin, 2011). Nas segunda e terceira fases de progressão da 

doença, manifestam-se os sinais clínicos típicos da DRC, quando a maioria dos nefrónios está 

destruída (Reynolds & Lefebvre, 2013). Com a consecutiva destruição do tecido renal, durante 

semanas a meses, desenvolve-se a chamada síndrome urémica que se caracteriza tipicamente por 

depressão, anorexia, letargia e vómito (Tuzio, 2001). Estes animais são os em maior risco de 

descompensação, devido ao desenvolvimento de uma crise urémica (Reynolds & Lefebvre, 2013).  

 

 

Tabela 6 – Prevalência de sinais clínicos associados a DRC (Reynolds & Lefebvre, 2013). 

 

Prevalência Sinais clínicos 

Muito elevada (˃75%) Letargia, anorexia, polidipsia, perda de peso. 

Elevada (40-75%) Depressão, vómito, fraqueza, poliúria. 

Moderada (10-39%) Disfagia, desconforto bucal e lesões orais, halitose, obstipação. 

Reduzida (˂10%) Hematúria, disúria, diarreia, sinais neurológicos. 

 

 

Assim, gatos com DRC podem apresentar vários níveis de doença, desde os animais que são 

diagnosticados durante exames analíticos de rotina, até aos que apresentam sinais graves  (Paepe & 

Daminet, 2013). Com a progressão da doença, podem aparecer outros sintomas, como anorexia, 

perda de peso, vómito e diarreia frequentes, desidratação, depressão, hipotermia, úlceras orais, hálito 
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urémico, descoloração ou necrose da língua, pelo fraco e seco, taqui ou bradicardia, taquipneia, 

convulsões e tremores musculares (v. Tabela 7) (Polzin, 2011). A perda de peso pode chegar a ser 

cerca de 11% do peso corporal inicial, em apenas 6 meses (Greene et al.,2014). 

 

 

Tabela 7 – Prevalência de achados ao exame clínico, associados a DRC (Reynolds & Lefebvre, 2013). 

 

Prevalência Sinais clínicos 

Elevada (40-70%) Desidratação, caquexia, perda de peso. 

Moderada (10-39%) 

Doença periodontal, gengivite, úlceras orais; 

Pelo em fraca condição, hipotermia; 

Sopro cardíaco, taquicardia, taquipneia, mucosas pálidas; 

Aumento renal, rins irregulares.  

Reduzida (˂10%) Hipertermia, lesões na retina. 

 

As manifestações clínicas de DRC são muito variáveis e complexas, sendo que esta doença pode 

afetar múltiplos sistemas. Afeta o sistema cardiovascular, ao causar hipertensão e pericardite 

urémica, podendo existir também alterações a nível da hemostase (com função plaquetária e 

agregação anormal) e anemia (diminuição da eritropoietina, do tempo de vida eritrocitário, 

hemorragias, aumento do fósforo plasmático ou da PTH) (Polzin, Osborne, Ross, 2005). Podem 

detetar-se petéquias e equimoses por disfunção plaquetária, lesões ou alterações vasculares ou 

desregulação dos fatores de coagulação (Chalhoub & Langston, 2011). Pode ainda identificar-se a 

presença de sopro, sobretudo associado à existência de anemia, e de arritmias, devido a alterações 

nas concentrações de potássio (Tuzio, 2001). A DRC afeta o sistema gastrointestinal devido ado 

desenvolvimento de hipergastrinemia que leva, por sua vez, ao aumento da acidez gástrica 

(Reynolds & Lefebvre, 2013). Resulta ainda em estomatite urémica, halitose urémica, cálculos 

dentários e gastrite urémica, com alterações que incluem náusea, vómito, anorexia, hemorragia 

gastrointestinal e diarreia, por vezes hemorrágica (Polzin et al., 2005). Os sinais gastrointestinais são 

muitas vezes a razão principal que leva os donos à consulta (Reynolds & Lefebvre, 2013).  

Em exames laboratoriais de diagnóstico pode detetar-se anemia não regenerativa normocítica 

normocrómica típica de DRC (Tuzio, 2001).  Parece que o aparecimento de anemia está relacionado 

com o agravamento da DR, pois, para além da eritropoiese insuficiente, existe também diminuição 

do tempo de vida dos eritrócitos, devido à presença de excesso de compostos azotados no sangue 

(Chalhoub et al., 2011). O hematócrito é um parâmetro a ter sempre em conta na monitorização e 
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prognóstico porque cerca de 30 a 65% dos pacientes com DRC desenvolvem anemia no decurso da 

doença e porque o decréscimo do hematócrito está associado a diminuição da qualidade de vida 

(Chalhoub et al., 2011). Embora os dados não sejam consistentes, pensa-se que a presença de 

anemia está associada a uma progressão mais rápida da DRC, assim como a um menor tempo de 

vida (King, Tasker, Gunn-Moore, Strehlau & BENRIC, 2007). 

A DRC provoca, ainda, alterações metabólicas e endócrinas, por estar associada a 

hiperparatiroidismo renal secundário, à ativação do SRAA e à deficiência em eritropoietina 

(Reynolds & Lefebvre, 2013). A hiperfosfatemia desenvolve-se com o avançar da DRC, por 

incapacidade dos rins excretarem o excesso de iões de potássio (Chew et al., 2011). O aumento 

destes iões não causa sinais clínicos diretamente, mas, numa fase inicial e devido à sua estreita 

relação com os iões de cálcio, a concentração de cálcio pode estar normal, o que leva à deposição 

mineral em órgãos como o estômago, rins, miocárdio, pulmões e fígado, mas também em artérias e 

articulações (Polzin el al., 2005). À medida que a hiperfosfatemia se desenvolve, ocorre 

hipocalcemia, diminui o calcitriol e aumenta, em circulação, a PTH, causando hiperparatiroidismo 

renal secundário. Esta síndrome afeta, por sua vez, os ossos, rins, cérebro, coração, músculos e 

células sanguíneas, perturbando a sua função (Polzin, 2011). A DRC vai estar, consequentemente, 

associada a alterações músculo-esqueléticas por poder causar osteodistrofia fibrosa associada a 

hipeparatiroidismo secundário (Polzin et al., 2005). 

Afeta também o sistema respiratório, através do desenvolvimento de pneumonia urémica, sendo 

a dispneia e a doença pulmonar alveolar características desta alteração (Tuzio, 2001). A doença 

atinge ainda o sistema nervoso, pelo desenvolvimento de convulsões e outros sinais 

neurológicos, como resultado de hipertensão e/ou azotemia (Polzin et al., 2005). Provoca 

também lesões quer a nível oftálmico, como, por exemplo, descolamento da retina, hemorragias 

ou edema devido à hipertensão, quer a nível cutâneo, com o aparecimento de calcinosis cutis 

(Polzin, 2013; Chew et al., 2011). Pode existir, ainda, depressão do sistema imunitário (por 

alterações na contagem de leucócitos e na fagocitose), sinais neuromusculares (encefalopatia e 

neuropatia urémicas) e hipertensão arterial (Polzin et al., 2005). 

No exame de estado geral, animais com alterações crónicas podem demonstrar mucosas pálidas, 

sinal compatível com anemia, assim como aumento do Tempo de Repleção Capilar (TRC), olhos 

afundados nos órbitas, mucosas secas, manutenção da prega de pele, taquicardia e pulso fraco, todos 

sinónimo de desidratação e hipovolemia (v. Tabela 7) (Tuzio, 2001). À palpação podem sentir-se os 

rins pequenos, de forma irregular e não dolorosos. Contudo, deve ter-se em conta a condição 

corporal do paciente (Paepe & Daminet, 2013). Outras alterações crónicas levam, por outro lado, ao 

desenvolvimento de renomegália (Tuzio, 2001). Quando há aumento unilateral, é possível suspeitar 
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de neoplasia primária, hipertrofia compensatória e pseudoquistos peri-renais (Seiler, 2013). Já um 

aumento bilateral pode ter como causas linfoma renal, acromegalia, Peritonite Infecciosa Felina 

(PIF) e Doença Renal Poliquística (Seiler, 2013). 

A hipertensão é diagnosticada a quase dois terços dos gatos com DRC (Tuzio, 2001). A 

presença de hipertensão é uma complicação da DRC e pode ajudar na progressão da doença. 

A presença de disfunção renal é uma das origens mais comuns no desenvolvimento de 

hipertensão (Elliott, Barber, Syme, Rawlings & Markwell, 2001). Embora se considere a 

hipertensão como causa e consequência da DR (Polzin et al., 2005), sabe-se que a hipertensão 

primária é, ao contrário do que acontece no Homem, rara no gato (Littman, 1994; Stepien, 

2002). Assim, é importante a avaliação deste parâmetro, em caso de suspeita (Paepe & 

Daminet, 2013). Ainda que não esteja confirmado que haja uma relação estrita entre a 

esperança de vida e a presença de hipertensão, detetou-se que, em gatos com hipertensão, a 

presença de proteinúria limitava o tempo de vida (Jepson, Elliott, Brodbelt & Syme, 2007). 

A encefalopatia urémica caracteriza-se, por sua vez, por episódios de confusão, ataxia, fraqueza 

muscular e desorientação (Polzin et al., 2005). Ocorre por decréscimo da TFG e pode ser exacerbada 

por aumento da concentração de cálcio no cérebro, por hipertensão sistémica e por desequilíbrio 

eletrolítico (Polzin et al., 2005).  A neuropatia periférica é diagnosticada em cerca de 65% dos 

animais e corresponde a uma anormal resposta motora, caracteriza-se por alterações sensoriais e de 

reflexos, nos membros posteriores (Tuzio, 2001).  

A acidose metabólica é uma consequência relativamente frequente de DRC e ocorre em fases 

mais avançadas de doença (Paepe & Daminet, 2013). Pode ocorrer como consequência de 

uma incapacidade de reabsorver bicarbonato nos túbulos proximais, de eliminar os protões na 

fase de secreção nos túbulos distais ou de uma falta de capacidade de regulação devido à 

perda de massa renal funcional (Brown, 2011).Resulta, analiticamente, na subida dos valores 

de Anion-gap (Paepe & Daminet, 2013) e a acidose crónica leva a anorexia, náusea, vómito, 

letargia, entre outros sinais (Polzin et al., 2005). Posteriormente, pode causar diminuição do 

débito cardíaco e da perfusão renal e hepática (Tuzio, 2001). O catabolismo proteico está 

elevado nestes pacientes, de modo a produzir glutamina pelo fígado e, posteriormente, amónia 

para auxiliar a excreção de iões de hidrogénio. A diminuição da síntese proteica, devido à 

uremia, juntamente com o aumento do catabolismo proteico promovem o aumento da ureia e 

o desenvolvimento de acidose urémica (Polzin et al., 2005). 

Os níveis de bicarbonato diminuem no decorrer da DRC, com o decréscimo do pH, o aumento 

dos valores de Anion-gap e/ou diminuição dos valores de iões de cloro, resultando em acidose 

metabólica (Paepe & Daminet, 2013). No entanto, os casos clínicos mais graves de acidose 
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tendem a aparecer na DRA (Tuzio, 2001) e casos mais leves tendem a manter o equilíbrio 

ácido-base (Elliott, Syme, Reubens & Markwell, 2003).  

A hipocaliemia atinge cerca de 15 a 30% dos pacientes com DRC, afetando sobretudo os que se 

encontram nas segunda e terceira fases da classificação IRIS (v.Tabela 8) (Paepe & Daminet, 2013). 

Em estados clínicos mais avançados, os pacientes desenvolvem mais frequentemente hipercaliemia 

(Paepe et al., 2012). Tudo depende da extensão do vómito e anorexia, assim como do grau de 

acidose presente por diminuição da excreção do ácido úrico, hipúrico, láctico, iões de hidrogénio e 

da reabsorção de bicarbonato (Polzin et al., 2005). A avaliação dos níveis de potássio é, por isso, 

importante na monitorização dos pacientes (Paepe & Daminet, 2013).  

Os níveis de cálcio podem estar normais, reduzidos ou elevados, sendo que hipocalcemia associada 

a hiperglicemia são resultados característicos de intoxicação por etilenoglicol (v.Tabela 8) (Tuzio, 

2001). Através das análises laboratoriais é possível determinar o rácio proteína/creatinina urinário, 

avaliando a proteinúria, parâmetro que parece aumentar precocemente e sinalizar o desenvolvimento 

de azotemia (Jepson et al., 2009; Hanzliecek, Roof, Sanderson & Grauer, 2012). Por outro lado, 

parâmetros como hematócrito e achados como proteinúria e hiperfosfatemia são o reflexo de 

progressão da DR (Chakrabarti et al., 2012; Ware, 2006b). 

A azotemia renal progressiva ocorre na DRC e os valores de creatinina e ureia devem ser 

avaliados (v.Tabela 8) (Polzin et al., 2005). A creatinina é um parâmetro mais fiável porque é 

menos influenciada por fatores extra-renais e porque é sujeita a filtração glomerular, sem ser 

reabsorvida nos túbulos (Paepe & Daminet, 2013). Por outro lado, a incapacidade de concentrar 

urina pode ser um dos primeiros indicadores de DR e pode ser avaliada através da urinálise 

(Tuzio, 2001). Níveis persistentes de densidade urinária inferiores a 1.025 são sinónimo da 

incapacidade do rim de concentrar urina (Sturgess, 2013). Assim, na DRC a densidade urinária 

apresenta-se geralmente baixa, com valores inferiores a 1.035, podendo atingir a isoestenúria 

(1.007-1.015) (Paepe & Daminet, 2013). Por outro lado, a presença de isoestenúria parece ser 

menos frequente em gatos do que nos cães, isto é, em fases iniciais de doença, muitos gatos 

mantêm intacta a capacidade de concentrar urina (Ross & Finco, 1981). No entanto, com a 

progressão da doença, esta capacidade tende a diminuir (Paepe & Daminet, 2013), sendo que, em 

gatos com DRC, à medida que a concentração plasmática de creatinina sobe, a densidade urinária 

decresce, o que sugere uma relação estreita entre a função glomerular e tubular durante a 

progressão da DR (Reynolds & Lefebvre, 2013). Devem ter-se em conta, contudo, outras causas 

para esta alteração, como são hipertiroidismo, diabetes mellitus, hipercalcemia, doença hepática 

grave, diabetes insipidus e administração de diuréticos (Tuzio, 2001). Embora a densidade urinária 
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seja frequentemente medida por refratómetro e se sobrestime o seu valor, estes erros não parecem 

ter significado clínico nem influenciar o diagnóstico (Bennett et al., 2011).  

A presença de proteinúria é um achado frequente e indica, geralmente, lesão tubular e glomerular, 

podendo, no entanto, ser causada por inflamação ou hematúria (Tuzio, 2001). Pequenas proteínas, 

como a albumina, são filtradas no glomérulo e reabsorvidas no túbulo proximal (Lees, Brown, 

Elliott, Grauer & Vaden, 2005). A disfunção num destes processos resulta em proteinúria 

(Reynolds & Lefebvre, 2013). Por outro lado, a proteinúria grave é pouco comum em comparação 

com a proteinúria moderada que está mais frequentemente presente em animais com DRC e que 

constitui um importante fator para estimar, quer o prognóstico, quer o tipo de tratamento (Syme, 

Markwell, Pfeiffer & Elliott, 2006). A presença de proteinúria leva à estimulação da inflamação e 

da fibrogénese que, por sua vez, resultam em fibrose intersticial e hipertrofia glomerular 

(Chakrabarti et al., 2013). Desta forma, a determinação da proteinúria e a sua monitorização são 

muito importantes nestes pacientes (Paepe & Daminet, 2013; Hanzlicek, Roof, Sanderson & 

Grauer, 2012). É possível determinar o total proteico perdido em 24h e correlacioná-lo com 

valores de referência de excreção (Adams, Polzin, Osborne & O’Brien, 1992). No entanto, para 

contornar a necessidade de recolher urina durante 24h, podem ser utilizados testes para determinar 

o rácio proteína/creatinina urinário. Para além de ter uma boa correlação com a perda de proteína 

em 24h, este rácio não é influenciado pela concentração total de solutos na urina, como são a 

concentração de creatinina e a de proteína, isoladamente (DiBartola, 2005).  

No Homem, sabe-se que o aumento da pressão capilar intraglomerular leva à lesão celular e à 

alteração nos processos de permeabilidade dos capilares, o que consequentemente conduz à 

progressão da DR (Taylor & Sparkes, 2013). Por outro lado, quando não se verifica alteração da 

pressão glomerular, podem existir danos, como por exemplo a deposição de imuno-complexos 

que ocorre na doença glomerular (Taylor & Sparkes, 2013). A filtração excessiva leva à 

libertação de mediadores inflamatórios, resultando em lesão dos tecidos com apoptose das 

células tubulares, deposição de matriz, fibrose e formação de tecido cicatricial (Taylor & 

Sparkes, 2013). A presença persistente de proteinúria de origem renal é um importante indicador 

de DRC. Nos gatos, por outro lado, desconhece-se se a presença de proteinuria é apenas um 

indicador de progressão da lesão renal ou se é a causa da mesma, mas a sua análise e controlo 

constitui o processo mais aceite na monitorização da DR (Lees et al., 2005).  
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Tabela 8 – Prevalência de achados nas análises laboratoriais, em pacientes com DRC (Sturgess, K., Notes on 

Feline Internal Medicine, 2013). 

 

Elevação da ureia 99% Outras alterações: ˂20% 

Elevação da CREA 97% Hiper/Hipocalcemia  

Hipercolesterolemia 73% Hiper/hiponatremia  

Hiperfosfatemia 64% Hiper/hipocloremia  

Linfopenia 57% Hiper/hipoalbuminemia  

Hiperproteinemia 49% Hipercaliemia  

Anemia 37% Hipomagnesemia  

Hiperamilasemia 31% Acidose  

Hiperglicemia 28%   

Leucocitose 28%   

Hipocaliemia 23%   

 

 

A análise do sedimento é também muito importante, sendo que uma contagem de células reduzida 

pode ser sinónimo de alterações crónicas (Tuzio, 2001). Um exame de cultura bacteriana da urina, 

em gatos com DRC, pode ser fundamental para o diagnóstico e monitorização, porque doenças 

como a pielonefrite podem causar DRC, mas também porque gatos com DRC têm maior 

predisposição para o desenvolvimento de infeção urinária que fica oculta por muito tempo (White, 

Stevenson, Malik, Snow & Norris, 2013). A pielonefrite é uma causa comum de agudização de 

DRC, como resultado de infeções urinárias não diagnosticadas para as quais os pacientes crónicos 

têm elevada propensão (Monaghan et al., 2012b). Estima-se que a prevalência de infeções urinárias 

em gatos com DRC seja de cerca de 22%, mais do que a verificada em animais com diabetes 

mellitus ou hipertiroidismo (Mayer-Roenne & Goldstein, 2007). Embora exista infeção, a grande 

maioria dos pacientes não apresenta sinais clínicos, análises laboratoriais ou urinálise alteradas o que 

leva a concluir que é fundamental a realização de cultura bacteriana (White et al., 2013). 

O linfoma renal é o tumor do rim mais comum e, por sua vez, o rim corresponde à segunda 

localização extranodal mais frequente para o linfoma, nos gatos (Taylor et al., 2009). Por outro lado, 

estudos apontam o adenocarcinoma como sendo o tumor primário mais frequente no rim (Henry et 

al., 1999). Outros tumores que afetam o aparelho urinário superior incluem o carcinoma de células 

de transição, nefroblastoma, hemangiossarcoma e adenoma (Henry et al., 1999).  
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Alguns meios imagiológicos podem ser utilizados para avaliação renal. Um desses meios é a 

Urografia intravenosa que, no entanto, pode estar associada a meios de contraste hipertónicos com 

potencial para agravar a lesão renal (Paepe & Daminet, 2013). O exame radiográfico pode ser 

realizado e revelar rins pequenos ou aumentados, consoante a doença presente (Debruyn et al., 

2012). No exame ecográfico, podem ser visíveis, com maior pormenor, rins pequenos e 

parênquima hiperecogénico com diminuição da distinção entre o córtex e medula, em alguns 

animais (Paepe & Daminet, 2013). Gatos com ecografias suspeitas de ter DRC são 

significativamente mais velhos e apresentam valores laboratoriais de creatinina e ureia 

significativamente superiores aos animais saudáveis (Paepe, Saunders, Bavegems, Combes & 

Daminet, 2013; Ware, 2006b). Outro método de diagnóstico é a biópsia renal, útil em caso de 

suspeita da presença de amiloidose e de PIF, por exemplo (Tuzio, 2001). A biópsia é fundamental 

para diagnosticar neoplasias, no entanto, o linfoma renal também pode ser diagnosticado através 

de aspiração por agulha fina (Ross & Cowgill, 2011). A medição de citoquinas inflamatórias na 

urina pode ainda ser um método aceite na medição da inflamação intra-renal que contribui para a 

progressão da fibrose renal (Habenicht, Webb, Clauss, Dow & Quimby, 2012).  

A avaliação da TFG parece ser o exame de eleição na determinação da função renal (Braun & 

Lefebvre, 2008). Existem diversos métodos de diagnóstico, sendo um eles a administração de um 

marcador, iohexol ou creatinina, usado para estimar a taxa de filtração no glomérulo (Paepe & 

Daminet, 2013). Muitas estratégias e procedimentos têm vindo a ser descritos, no entanto, ainda não 

se chegou a um método de referência completamente validado (Paepe & Daminet, 2013).  

Gatos geriátricos com DRC têm, frequentemente, outras doenças, tais como hipertiroidismo, 

diabetes mellitus e osteoartrite (Polzin et al., 2005). Estas doenças concomitantes vão, muitas vezes, 

dificultar a eficácia de estratégias ao combate e monitorização da DRC. Desta forma, aos demais 

métodos de diagnóstico, somam-se muitas vezes exames para determinar a T4, a glicemia e a 

fructosamina, assim como ecocardiografias e outros (Polzin et al., 2005). 

O prognóstico da DRC deve ser subdividido em curto (sobrevivência imediata) e longo prazo 

(meses a anos), variando, nos gatos, muito em função da classificação IRIS para pacientes com DRC 

(Polzin et al., 2005). Por outro lado, estudos apontam que, mesmo segundo este método, os gatos 

são a espécie cujo prognóstico mais varia e é mais imprevisível (Polzin, 2013).   

Um bom indicador de prognóstico a curto prazo é a presença de sintomas da síndrome urémica, ou 

seja, quanto mais suaves forem os sintomas, melhor o prognóstico (Polzin et al., 2005). O 

prognóstico a longo prazo faz-se com base na gravidade da IR, constatável através da presença de 

proteinúria e hipertensão arterial. Com um maneio apropriado, os gatos com DRC conseguem 

chegar a ter uma esperança média de vida relativamente longa e com qualidade (Polzin et al., 2005). 
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De forma geral, o prognóstico depende a origem da DR primária, da gravidade e duração da doença 

assim como da presença de complicações devido à uremia, do potencial de reversibilidade da função 

renal, da taxa de progressão da disfunção e da idade do paciente (Polzin et al., 2005). As taxas de 

sobrevivência estão relacionadas com a gravidade da azotemia e da proteinúria, assim como da fase 

em que a DR foi diagnosticada (Paepe & Daminet, 2013).     

 

ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO 
 

O exame ecográfico é uma ferramenta importante na deteção de anomalias no rim e na 

limitação, de forma relativamente segura, da lista de diagnósticos diferenciais (Park et al., 

2008). É um exame em que se podem tirar algumas conclusões mais específicas do que na 

radiografia e é referido como a modalidade de referência em termos de imagiologia (Debruyn 

et al., 2012). Ao contrário da radiografia, a ecografia permite visualizar com qualidade os 

tecidos moles em animais caquéticos ou com líquido livre abdominal (Anderson, s.d.). Tem, 

no entanto, a desvantagem de não permitir avaliar com qualidade, em caso de animais obesos, 

muito grandes ou com gás abdominal excessivo, conduzindo à criação de artefactos, tais como 

a reverberação (Hecht & Henry, 2011; Besso, 2008).  

Comparado com as mais avançadas modalidades imagiológicas, como a Tomografia Axial 

Computorizada (TAC) ou a Ressonância Magnética (RM), o ultrassom é mais prático, barato, 

inócuo, não requer, geralmente, anestesia e permite também a realização de outros 

procedimentos de diagnóstico, como punções aspirativas, com acompanhamento visual em 

tempo real, ou seja, ecoguiados (Park et al., 2008). Desta forma, o exame ecográfico 

abdominal é muitas vezes realizado em animais com suspeita de DR ou em casos em que se 

deteta um aumento da creatinina e/ou ureia (Zotti et al., 2015). 

A ecografia é um meio complementar de diagnóstico de elevada importância na avaliação do 

aparelho urinário, em particular, do superior (Drost, Henry, Meinkoth, Woods & Lehenbauer, 

2000). Na ecografia, alterações focais ou multifocais podem ser facilmente identificadas, 

enquanto alterações difusas são mais desafiadoras (Debruyn et al., 2012). O exame é rápido, 

não invasivo e permite obter uma melhor ideia do contorno, geometria, arquitetura, consistência de 

parênquima, assim como da integridade vascular, através da aplicação do modo Doppler (Carvalho 

& Chammas, 2011; Graham, 2011). Baseando-se na presença ou padrão de vascularização, 

como indicadores de malignidade, este tipo de método de diagnóstico permite estabelecer uma 

ideia das características da lesão (Anderson, s.d.; Debruyn et al., 2012).São indicações para a 
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realização de uma ultrassonografia renal a identificação de sintomas suspeitos e de anomalias nos 

rins ou na bexiga na palpação durante o exame físico, assim como de alterações laboratoriais 

compatíveis com DR. A obtenção de uma imagem pouco definida em radiografia, a suspeita de 

urolitíase ou história de trauma em que se suspeite de lesão renal são também indicações para a 

realização deste exame (Widmer, 2014).  

O Modo B é geralmente o utilizado inicialmente para avaliar os rins, já que permite uma boa 

visualização da sua arquitetura, forma e tamanho (Debruyn et al., 2012). Transdutores 

lineares de alta frequência (7,5-10 mHz) são os preferíveis. Frequências de 5mmHz são, por 

vezes, utilizadas, sobretudo em animais de maiores dimensões (Seiler, 2013). A sonda deve 

ser colocada paralela à coluna vertebral ou eixo maior do animal, para obtenção de imagens 

longitudinais do rim, e perpendicular à coluna para obtenção de imagens transversas 

(Mattoon, Clifford & Nyland, 2015; Lang, 2006). Dada a sua superficialidade, os dois rins 

podem ser vistos lateral e ventralmente, com o animal em decúbito lateral ou dorsal, 

respetivamente (Mattoon et al., 2015). 

 

Localização 
 

O rim é um órgão sob os músculos sublombares, e no organismo, existe um de cada lado da 

coluna vertebral (Nickel, Schummer & Seiferle, 1973). A sua forma, nos gatos, é arredondada, 

ao contrário do cão em que é em forma de feijão (Lang, 2006). A superfície dorsal encontra-se 

em contacto com os músculos sublombares, já mencionados, e é frequentemente circundada por 

gordura. A superfície ventral é, por sua vez, coberta pelo peritoneu, estrutura transparente. O 

polo cranial de cada rim é coberto com peritoneu em ambas as superfícies, dorsal e ventral, 

enquanto o polo caudal é coberto apenas na sua superfície ventral (Lang, 2006; Nickel et al., 

1973). Os rins do gato têm tendência a ser mais semelhantes num corte sagital e dorsal, do que 

os do cão (Lang, 2006). Durante o exame ecográfico, três características devem ser sempre tidas 

em conta: a anatomia, o tamanho e a simetria (Lisciandro, 2014). 

A fixação dos rins à parede corporal é especialmente mais frouxa nos gatos do que nas outras 

espécies. Por esta razão, nesta espécie, os rins são bastante móveis e, por isso, fáceis de 

palpar; em particular o rim esquerdo que ocupa uma posição ligeiramente mais pendulosa 

(Debruyn et al., 2012). Assim, externamente o rim direito pode ser encontrado entre as 1ª e 4ª 

vértebras lombares ou entre os 11º e 12º espaços intercostais do mesmo lado; o rim esquerdo 

pode ser encontrado entre as 2ª e 5ª vértebras lombares ou ventral à musculatura sublombar e 
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caudal à última costela (Anderson, s.d.; Debruyn et al., 2012; Nyland, William & Mattoon, 

2015). Nos gatos, ambos os rins podem, com frequência, encontrar-se completamente caudais 

às costelas, o que permite um melhor acesso com a sonda (Nyland et al., 2015). Porque os 

rins dos gatos são particularmente móveis, é necessário ter em conta a pressão que se faz 

sobre o abdómen, na exploração durante o exame ecográfico, para os rins não abandonarem a 

sua posição anatómica normal (Debruyn et al., 2012).  

Internamente, o rim esquerdo encontra-se imediatamente caudal ao fundo do estômago, 

caudomedial ao baço e lateral à artéria aorta. Por sua vez, o rim direito, internamente, 

encontra-se ventral e, frequentemente, medial ao duodeno, lateral à veia cava caudal e com o 

seu polo cranial próximo da fossa renal no lobo caudado do fígado (Nyland et al., 2015). No 

entanto, por os rins serem relativamente móveis, podem variar ligeiramente a sua localização 

(Debruyn et al., 2012). Dada a proximidade às costelas, cria-se um artefacto denominado 

sombra acústica que torna mais difícil a obtenção de imagens dorsais do rim direito (Hecht & 

Henry, 2011). A aorta e a veia cava caudal devem ser encontradas entre os rins (Nyland et al., 

2015).  

 

Parâmetros de avaliação ecográfica  

 

Diversos estudos se debruçam sobre a avaliação de muitos parâmetros quantitativos e 

qualitativos renais para estabelecer valores e padrões normais de referência, mas também para 

detetar variações em caso de DR (Nyland et al., 2015; Debruyn et al., 2012; Paepe et al., 

2013). No entanto, estudos apontam que alterações ao exame ecográfico ao nível dos rins são 

comuns em animais saudáveis, tanto na raça Ragdoll em estudo, como noutras raças (Paepe et 

al., 2012). Sabe-se, por outro lado, que parâmetros quantitativos como o comprimento, entre 

outros, mensuráveis através deste meio de diagnóstico, podem ser muito variáveis (Nyland et 

al., 2015). Contudo, correspondem muito fielmente à realidade e têm grande reprodutibilidade 

no que é observado nas necropsias (Park et al., 2008).  

Diversos estudos avaliam o comprimento normal do rim e, por isso mesmo, existem diversos e 

diferentes intervalos de valores considerados normais (v. Figura 3) (Nyland et al., 2015; Debruyn 

et al., 2012; Paepe et al., 2013). Por outro lado, o comprimento já foi considerado o parâmetro 

que mais varia entre raças e entre indivíduos da mesma raça (Debruyn et al., 2012). Um estudo de 

Mantis sugere que gatos Persas e Chinchilas têm mais parecenças em temos de dimensões renais 

do que diferentes raças de gatos saudáveis (Mantis, 2008). No entanto, outros estudos concluem 
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que não existem diferenças significativas entre raças de gatos, em particular Persas, British Short-

hair e Sphynx, e que a variação verificada está mais relacionada com o próprio indivíduo do que 

com a sua raça (Debruyn et al., 2012). Em comparação com os cães em que a variação é grande, 

nos gatos, o comprimento parece ser mais constante (Debruyn et al., 2012).  

Nos cães, as medidas do comprimento dos rins variam muito com o peso, tornando as suas 

dimensões um pouco subjetivas (Anderson, s.d.). Porque os gatos têm uma estrutura corporal 

mais homogénea, Anderson considera que um rim normal de um gato apresenta 3,66±0,46 cm 

de comprimento, 2,53±0,3 cm de largura e 2,21±0,28 cm de espessura (Anderson, s.d.). No 

entanto, estes intervalos variam muito consoante a fonte que se consulta, podendo encontrar-

se valores de 3,5 a 4,5 cm de comprimento (Julien, 2005), chegando mesmo até aos 5,3 cm 

(Debruyn et al., 2012). Em particular, Seiler (2013) indica que os rins dos gatos devem ter 

entre 3 e 4,3 cm. Por outro lado, Nyland et al. (2015) indicam valores de 3,2 a 4,1 cm de 

comprimento, 2,7-3,1 cm de largura e 2-2,5 cm de altura. 

O comprimento renal, embora seja um parâmetro geralmente avaliado durante um exame 

ecográfico, pode variar por diversas razões (Lang, 2006). Gatos machos podem ter tendência 

a ter rins maiores do que as fêmeas (Debruyn et al., 2013b), sendo que outros estudos indicam 

que as diferenças não são significativas (Lang, 2006). Por sua vez, os gatos inteiros têm rins 

maiores que os submetidos a castração (Lang, 2006). Foi comprovado ainda que o 

comprimento dos rins possa variar com a idade do gato (Debruyn et al., 2013b), tal como 

acontece no Homem. No Homem, o rim diminui de tamanho, nos adultos, apenas a partir da 

quinta década de vida (Glodny et al., 2009). Apesar de não haver estudos concretos, pensa-se 

que o mesmo aconteça em relação aos gatos, ou seja, a partir de uma determinada idade 

adulta, que os rins comecem a diminuir de forma natural. Um estudo aponta que a redução de 

atividade e a diminuição do tamanho renal, como acontece na DRC, pode ser um processo de 

adaptação do organismo, na tentativa de prolongar o tempo de vida (Lawler et al., 2006). Este 

estudo verificou que existe depleção tubular seletiva, que se inicia na idade adulta, e que os 

animais que sucumbiram por razões extra-renais e que apresentavam este tipo de alterações 

eram significativamente mais velhos do que os que não as apresentavam. Estas alterações são 

dadas, portanto, como possível proteção do organismo e podem traduzir-se em rins mais 

pequenos e de função reduzida, sem que isso signifique doença (Lawler et al., 2006). 

Geralmente, suspeita-se que rins de um mesmo animal tenham tamanhos semelhantes (Debruyn 

et al., 2012). Contudo, já se mostrou que o rim direito pode ser relativamente maior que o 

esquerdo (Debruyn et al., 2012). Por outro lado, sabe-se que o rim direito, dada a sua 

localização entre o duodeno e o cólon ascendente, está muitas vezes rodeado por gás, o que 
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dificulta a transmissão de ondas de ultrassom e leva à identificação de limites pouco precisos, o 

que, consequentemente, pode levar a medições incorretas (Anderson, s.d.). Por estas razões, as 

dimensões de ambos os rins são muitas vezes consideradas semelhantes (Debruyn et al., 2012). 

O rim é revestido por uma cápsula fibrosa, de forma oval ou arredondada, com delimitação 

suave, mas bem definida (Debruyn et al., 2012). Dependendo do ângulo da sonda, pode ser 

possível ver a cápsula como uma fina linha hiperecogénica (Debruyn et al., 2012). Embora 

seja bastante ecogénica e visível, não o é em todo o perímetro renal. Muitas vezes, os polos 

cranial e caudal do rim são difíceis de visualizar (Debruyn et al., 2012) e dão origem a 

artefactos, dificultando a recolha de dados (Hecht & Henry, 2011). Frequentemente, não são 

visíveis os polos durante o exame ecográfico, pois nestes pontos, quando os ultrassons 

incidem obliquamente, a cápsula pode deixar de ser visível (Debruyn et al., 2012). Este 

conhecimento torna a medição do comprimento de rim um parâmetro algo variável, o que 

pode explicar a diversidade de intervalos considerados normais (Nyland et al., 2015).  

A cápsula adiposa que reveste parcialmente o rim estende-se através do hilo para dentro do 

seio renal (Debruyn et al., 2012). A visualização do contorno renal em radiografias é 

facilitada pela presença dos tecidos adiposo perirrenal e retroperitoneal que podem variar em 

espessura e, consequentemente, em radiopacidade, de acordo com a espécie e estado 

nutricional do animal (Debruyn et al., 2012; Nyland et al., 2015).  

O parênquima renal, localizado entre a cápsula e o seio renal, é constituído pelos nefrónios, 

unidades estruturais específicas dos rins, e divido em medula e córtex renal (v. Figura 3) 

(Debruyn et al., 2012). As diferenças dos tamanhos dos rins estão associadas à quantidade de 

glomérulos que eles contêm. Cada rim, no gato, tem entre 190.000 e 200.000 glomérulos e, no 

cão, entre 400.000 e 500.000 glomérulos (Debruyn et al., 2012; Brown, 2011).  

O comprimento renal é um parâmetro bastante variável em animais saudáveis e, por isso, 

sugere-se que passe a ter menos importância, em detrimento de outros parâmetros, sendo 

preferível avaliar o córtex e a medula (Beland, Walle, Machan & Cronan, 2010). 

O córtex, no exame ecográfico, é uniformemente ecogénico (Debruyn et al., 2012). O rim 

direito é ligeiramente menos ou isoecogénico, quando comparado com o fígado, e o rim 

esquerdo é sempre hipoecogénico, quando em comparação com o baço (Nyland et al., 2015). 

A aparência do seu parênquima é caracterizada por uma textura de grão fino (Debruyn et al., 

2012). No entanto, nos gatos, pode haver acumulação de gordura no citoplasma do epitélio 

tubular proximal que aumenta a ecogenecidade do córtex (Nyland et al., 2015). Os locais mais 

comuns de deposição são a zona hilar e o córtex, aumentando a sua ecogenecidade em 

animais saudáveis. Nestes casos, o rim pode tornar-se hiperecogénico em relação ao fígado, 
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mas nunca, em situações normais, em relação ao baço (Nyland et al., 2015). A quantidade 

desta gordura e a alteração visual que provoca parecem depender das hormonas sexuais e da 

idade, mas não do peso (Debruyn et al., 2013b). Assim, pode concluir-se que é mais frequente 

ocorrer esta alteração em gatos mais velhos, castrados ou em fêmeas grávidas, na ausência de 

problemas renais (Debruyn et al., 2013b).  

Por outro lado, não parece existir grande diferença entre sexos (Drost et al., 2000). 

Geralmente, nestes casos, mesmo que haja alteração na ecogenecidade cortical, nunca há 

perda do limite córtico-medular (LCM), o que permite fazer a diferenciação entre animais 

saudáveis e com DR (Drost et al., 2000). Os valores considerados normais para a espessura do 

córtex variam um pouco entre estudos. Num estudo, a espessura normal do córtex é de 

0,47±0,08 cm para ambos os rins (Park et al., 2008), noutro a média é de 0,73±0,15 cm 

(Debruyn et al., 2013b), e, por fim, para Anderson (s.d.) é de 0,3 a 0,8 cm. Um estudo 

descreveu uma relação estreita entre o peso do animal e a espessura do córtex (Park et al., 

2008), enquanto outro não verificou essa relação (Debruyn et al., 2013b).  

No Homem, a espessura do córtex renal, e não o tamanho, é um parâmetro importante na 

avaliação de pacientes com lesões crónicas e agudas (Beland et al., 2010) O tamanho pode 

significar uma diminuição da função renal, dado que um rim mais pequeno sugere uma 

diminuição de atividade e vitalidade. No entanto, parece haver uma relação estatisticamente 

mais significativa entre a TFG e a espessura do córtex, dado que na doença crónica esta 

estrutura se torna mais hiperecogénica e fina (Beland et al., 2010). Este estreitamento pode ser 

visível precocemente e antecede alterações irreversíveis e sinais clínicos evidentes (Debruyn 

et al., 2012). Nos animais, não existem ainda evidências de que o mesmo se verifica, dado 

que, por vezes, verifica-se um aumento da espessura cortical na DRC (D’Anjou & Pennick, 

2015). Sabe-se, no entanto que, à semelhança do que se passa com o comprimento do rim, a 

espessura do córtex nos animais é influenciada pela idade, sexo e peso ou condição corporal, 

sendo que a raça parece não ter influência (Debruyn et al., 2012). Ao contrário do que 

acontece na medicina humana, poucos estudos veterinários relacionam a espessura do córtex e 

da medula com a DR  e com a sua importância clínica (Park et al., 2008). 

A medula que rodeia a pélvis renal é hipoecogénica, em comparação com o córtex, ao ponto 

de ser quase anecogénica (Debruyn et al., 2012). Tem vasos interlobares que a atravessam até 

ao córtex, podendo apresentar algum aumento de ecogenecidade sem que seja considerado 

patológico e que não deve ser confundido com calcificações ou cálculos (Hecht & Henry, 

2011). A variação da medula, entre diferentes raças, não é considerada significativa, sendo 

apenas um pouco mais variável que o córtex (Deburyn et al., 2012). Por outro lado, já se 
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Figura 1 – (A e B) Imagens ecográficas, numa vista sagital, de rins com aspecto normal. Com 

córtex (C), Medula (M), Eixo maior ou comprimento (P1 a P2), cápsula (Ca) e Seio Renal (SR) 

(imagens originais).  

verificou que o facto de ser rim direito ou esquerdo tem influência no tamanho medular, mais 

do que ser de diferentes raças. Desta forma, o rim direito tende a ser maior que o esquerdo e 

com medula mais pequena (Debruyn et al., 2012). Não foi verificada ainda correlação entre o 

peso do animal e a espessura da medula (Park et al., 2008). No Homem, a espessura medular 

parece estar inversamente relacionada com a idade (Debruyn et al., 2013b). 

Valores normais de espessura medular encontram-se nos 0.76±0.13 cm, 0.91±0.22 cm e 

0.91±0.22 cm (Debruyn et al., 2012). Outros estudos existem a indicar espessuras menores, 

tais como 0.55±0.07 cm (Park et al., 2008).  

Outro parâmetro a considerar é o rácio córtex-medula (RCM) que, segundo alguns estudos, é 

o menos influenciável e o que menos varia com alteração de fatores como peso, sexo e lado 

(direito/esquerdo) (Debruyn et al., 2013b). Este rácio é calculado pela divisão da espessura 

cortical pela espessura medular (Debruyn et al., 2013a). O LCM corresponde ao interface entre 

a zona hiperecogénica correspondente ao córtex e a zona mais hipoecogénica correspondente à 

medula, separando estas duas estruturas (Anderson, s.d.). Estudos no Homem concluem que as 

espessuras cortical e medular estão inversamente relacionadas com a idade, no entanto, o 

RCM não varia consideravelmente (Debruyn et al., 2013). Um estudo aponta para médias de 

RCM de 0.93±0.34 cm, 0.91±0.26 cm ou 0.88±0.31 cm, sendo a média de 0.8±0.23 cm para o 

rim esquerdo e de 1.01±0.32 cm para o direito (Deburyn et al., 2013).  

O seio renal é hiperecogénico e ocupa uma localização central no hilo renal, rodeando a pélvis. 

Esta ecogenecidade deve-se à presença de gordura pélvica e de tecido conectivo fibroso 

(Debruyn et al., 2012). É particularmente visível em gatos obesos e pode levar ao 

desenvolvimento do artefacto designado por sombra acústica. Esta hiperecogenecidade não 

deve ser confundida, contudo, com mineralização ou lesão (Hecht & Henry, 2011). 
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A pélvis renal normalmente não é visível (Debruyn et al., 2012). Pode, no entanto, ser 

visualizada como uma estrutura estreita anecogénica, de 1 a 2 mm de largura e no centro do 

seio renal (Hecht & Henry, 2011; Debruyn et al., 2012). O lúmen pode ser em forma de V ou 

Y e é mais facilmente visto em planos transversos ou sagitais (Widmer, 2014). Pielectasia 

caracteriza-se pela dilatação da pélvis renal e do divertículo. Pode ocorrer pielectasia superior 

a 2 mm em caso de poliúria, obstrução uretral ou sépsis uretral, ou ainda em caso de 

fluidoterapia intensiva, sem que esta esteja associada a DR (D’Anjou, Bédard & Dunn, 2011). 

No entanto, em estados mais precoces, a pielectasia pode ser difícil de diagnosticar através do 

exame ecográfico, pois caracteriza-se apenas por uma ligeira renomegália e dilatação da 

pélvis. Por outro lado, em casos crónicos, a dilatação pode também ser ligeira, podendo ser 

possível detetar a presença de contornos mais irregulares e aumento focal da ecogenecidade 

medular (Widmer, 2014). Estudos apontam que se pode encontrar a pélvis renal dilatada em 

animais clínica e analiticamente saudáveis, no entanto, a probabilidade deste achado é maior 

em casos de IR, pielonefrite ou obstrução urinária (D’Anjou et al., 2011). 

Em gatos e também em cães, uma linha hiperecogénica de espessura variável pode ser visível 

entre o córtex e a medula e pode, ainda, estar rodeada por um bordo hiperecogénico. A esta 

alteração dá-se o nome de medullary rim sign e pensa-se que esteja associada à lesão de 

túbulos mais profundos na medula (Chew et al., 2011). É observada muitas vezes em 

pacientes saudáveis e, por isso, embora se possa suspeitar de DR, outras possibilidades devem 

ser tidas em conta (D’Anjou & Pennick, 2015). 

De uma forma muito geral, é comum afirmar-se que gatos com DRA têm tendência a ter rins 

maiores, tanto em termos de comprimento como de largura e espessura, ou seja, de volume 

superior (Debruyn et al., 2012). No caso de se estar na presença de um paciente com DRC, é 

expectável observar rins de comprimento e largura diminuídos (Debruyn et al., 2012).  

No exame ecográfico, enquanto alterações focais ou multifocais, como quistos, nefrolitíase, 

mineralizações, enfartes, massas neoplásicas, entre outras, podem ser facilmente identificadas, 

alterações difusas são mais desafiadoras (Debruyn et al., 2012; Zotti et al., 2015). Alterações 

difusas típicas da DR alteram frequentemente a ecogenecidade que, durante o exame 

ecográfico, é comparada entre órgãos adjacentes (Drost et al., 2000). Estas são mais difíceis 

de detetar, em comparação com alterações focais, pois as últimas destacam-se num 

parênquima normal (Drost et al., 2000). Pode concluir-se, então, que este exame é mais 

específico para lesões focais ou multifocais e pouco específico para alterações mais difusas 

(Anderson, s.d.). Além disso, a avaliação que o Homem faz da ecogenecidade é fraca, pois o 

olho humano apenas consegue distinguir cerca de 10 a 12 tonalidades de cinzento (Drost et 
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al., 2000). A sonda em modo B tem limitações em relação à identificação de uma lesão como 

sendo benigna ou maligna. Por outro lado, baseada na presença ou padrão de vascularização, 

como indicador de malignidade, a ecografia em modo Doppler é uma boa ferramenta de 

avaliação (Anderson, s.d.; Graham, 2011). Ainda assim, em qualquer exame ecográfico, deve 

considerar-se sempre a história pregressa, sinais, exame físico e parâmetros laboratoriais e 

microbiológicos (Debruyn et al., 2012).  

As alterações difusas do rim são um desafio e podem, genericamente, caracterizar-se por 

aumento ou diminuição da ecogenecidade (Debruyn et al., 2012). Os padrões não são 

geralmente característicos de uma lesão, nem podem ser identificados e associados facilmente 

a uma doença (Nyland et al., 2015). Rins difusamente hiperecogénicos podem estar 

associados a doenças infiltrativas ou, por outro lado, a um processo normal de envelhecimento 

(Lawler et al., 2006; Zotti et al., 2015). Assim, o exame ecográfico não permite prever o tipo 

de alteração histológica nem emitir um diagnóstico específico (Widmer, 2014). Geralmente, 

este aumento da ecogenecidade deve-se à substituição de células normais do parênquima por 

tecido fibroso e cicatricial. De forma geral, alterações histopatológicas têm maior expressão 

ecográfica nos gatos do que nos cães e aumentam numa progressão linear, com lesões 

inflamatórias e degenerativas (Zotti et al., 2015). O córtex torna-se mais hiperecogénico, 

aumentando consequentemente a distinção córtico-medular (Debruyn et al., 2012). Por outro 

lado, em doenças crónicas, a medula também se torna mais ecogénica, o que provoca o 

desaparecimento, ao exame ecográfico, do limite entre esta e o córtex (Debruyn et al., 2012). 

Um aumento da ecogenecidade do córtex é sobretudo influenciada pela presença de nefrite 

intersticial, necrose tubular e fibrose, nos gatos (v. Figura 4) (Zotti et al., 2015). Muitas 

situações podem levar a aumento de ecogenecidade renal (Lang, 2006). São exemplo deste 

tipo de padrão os seguintes: a intoxicação por etilenoglicol que resulta na formação de cristais 

de oxalato que se depositam no córtex e/ou medula, aumentando a sua ecogenecidade (v. 

Figura 4) (Anderson, s.d.); a DRC que resulta em rins pequenos, irregulares em fases mais 

terminais, com perda da definição córtico-medular e aumento da ecogenecidade da medula e 

do córtex (v. Figura 4 e Tabela 9) (Debruyn et al., 2012); a amiloidose que consiste na 

deposição de substância amiloide que conduz a fibrose medular, necrose papilar e DRC, com 

desenvolvimento de rins hiperecogénicos de tamanho variável e manutenção do LCM 

(Anderson, s.d.); a displasia renal, doença renal familiar de Persas e Ragdolls, que leva a rins 

muito pequenos e hiperecogénicos; a nefrocalcinose que se caracteriza por opacidades 

minerais e sombra acústica visíveis em todo o parênquima (Anderson, s.d.); e neoplasias, 

como linfoma e metástases de carcinoma das células escamosas, que resultam num aumento 
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difuso da ecogenecidade do córtex, com manutenção da definição córtico-medular e aumento 

do tamanho do rim (v. Figura 4 e Tabela 9) (Debruyn et al., 2012).  

No caso de existir DRA, ocorre frequentemente um aumento da ecogenecidade do córtex, 

com manutenção da diferenciação córtico-medular, independentemente de estar presente 

nefrite glomerular aguda, nefrite intersticial ou necrose tubular aguda (v. Figura 4) (Debruyn 

et al., 2012; Anderson, s.d.). Geralmente os rins estão ainda aumentados com manutenção do 

seu contorno capsular suave (v. Tabela 9) (Debruyn et al., 2012). 

PIF é outra das potenciais causas de aumento difuso da ecogenecidade cortical, manifestando-

se de duas formas (Debruyn et al., 2012). A forma não efusiva leva a uma inflamação 

piogranulomatosa que afeta os rins, alterando o seu aspeto à avaliação ecográfica. A forma 

efusiva, que se caracteriza pela perda de fluido proteico e formação de efusões próximas do 

espaço subcapsular renal, resulta em nódulos focais hiperecogénicos ou aumento difuso da 

ecogenecidade do córtex (Debruyn et al., 2012).  

Por outro lado, rins hipoecogénicos são mais raros, mas podem ocorrer como consequência de doença, 

assim como por má utilização do aparelho ecográfico (Lang, 2006). Rins de neonatos são também 

geralmente hipoecogénicos, assim como rins sujeitos a diurese extrema (Widmer, 2014). A 

diminuição da ecogenecidade renal pode ser considerada menos específica, podendo estar relacionada 

com problemas tão variados como necrose, linfoma e displasia renal (v. Figura 4) (Lang, 2006). Pode 

estar ainda associada à presença de quistos hipoecogénicos, nódulos ou massas tumorais (Lang, 2006). 

Por sua vez, as alterações focais são as mais fáceis de identificar, podendo ser caracterizadas 

como sendo sólidas ou quísticas (Nyland et al., 2015). As alterações sólidas podem ser nódulos, 

massas ou enfartes (Lang, 2006). Os primeiros podem apresentar-se hiperecogénicos, mas 

também iso ou hipoecogénicos em comparação com o parênquima envolvente. Este tipo de 

lesão pode ser sinónimo de metástases neoplásicas, granuloma ou, mais raramente, abcesso (v. 

Figura 5) (Lang, 2006). A presença de uma lesão do tipo massa é geralmente compatível com 

neoplasias, cuja ecogenecidade depende do tipo e desenvolvimento da lesão (Lang, 2006). As 

lesões quísticas são anecogénicas, de parede fina e podem produzir artefactos, como por 

exemplo o reforço acústico posterior, dado o seu conteúdo líquido (Hecht & Henry, 2011; 

Larson, 2009; Besso, 2008). Este tipo de lesões está relacionada com doenças poliquísticas 

renais, nefrite crónica ou perda progressiva de tecido funcional (v. Figura 4 e 5) (Lang, 2006).  

Outro tipo de lesões focais é a presença de cálculos (Lang, 2006). A presença de sombra 

acústica, durante o exame ecográfico, permite diagnosticar essas alterações, o que é uma 

vantagem da ecografia em relação à radiografia (Hecht & Henry, 2011). A presença de 

reflexão especular ou de sombra acústica a nível renal permite o diagnóstico de nefrolitíase 
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(Widmer, 2014). Em caso de nefrocalcinose, pode ocorrer a mineralização do parênquima de 

forma focal, atingindo várias áreas do rim e criando sombra acústica (Widmer, 2014). A 

presença de hidronefrose ou de um ureter obstruído é mais facilmente visível numa imagem 

transversal do rim (Seyrek-Intas & Kramer, 2008). Num paciente saudável, os ureteres são 

muitas vezes invisíveis, no entanto, em caso de obstrução, rapidamente aumentam o seu 

diâmetro, podendo conduzir, consequentemente, a uma dilatação na pélvis renal (Debruyn et 

al., 2012). Este processo resulta numa atrofia cortical e medular e no desenvolvimento de um 

rim saculado (Chew et al., 2011).  

As alterações verificadas na ecogenecidade cortical e medular são reportadas como sendo os 

sinais mais comuns de DR, tanto crónica como aguda (D’Anjou & Pennick, 2015). A 

ecogenecidade do rim parece ter uma relação mais estreita com os níveis de creatinina do que 

outros parâmetros ecográficos, como comprimento, largura ou espessura cortical (Siddappa et 

al., 2013). Por outro lado, a ecogenecidade parece ser ainda um parâmetro melhor do que a 

creatinina, para estimar a função do rim (Siddappa et al., 2013). No entanto, a distinção entre 

rins normais ou com alterações agudas ou crónicas, realizada pela apreciação de imagens de 

exames ecográficos, é feita atualmente e geralmente de uma forma subjetiva (Lamont, 

Graebe, Pelmore & Thompson, 1990).  

A avaliação qualitativa da ecogenecidade do córtex, no Homem, é considerada o parâmetro 

em que se verifica maior variação, quer entre diferentes avaliadores, quer em diferentes 

momentos realizados por um mesmo médico avaliador (Lamont et al., 1990). Para limitar esta 

subjetividade, tenta avaliar-se quantitativamente a ecogenecidade. Existem apenas alguns 

estudos que o fazem em animais saudáveis e são muito poucos aqueles que avaliam a 

ecogenecidade de uma forma quantitativa na presença de alterações inflamatórias ou 

degenerativas (Moghazi et al., 2005). Em cães saudáveis, estudos revelam uma boa relação 

entre os resultados obtidos em avaliações quantitativas de ecogenecidade e as qualitativas 

realizadas por clínicos (Ivancic & Mai, 2008). A ultrassonografia quantitativa deriva de 

valores numéricos de dados de ecogenecidade relacionados com propriedades mecânicas do 

tecido a ser avaliado. Estes valores aumentam a precisão com que se diferenciam tecidos com 

aparência normal e anormal ao exame ecográfico (Drost et al., 2000). Um estudo relaciona 

dados ecográficos com obesidade e deposição de gordura hepática, o que permite a 

monitorização da lipidose hepática idiopática (Drost et al., 2000).   

Alterações na forma dos rins podem ser mais facilmente visualizadas por radiografia ou 

urografia de excreção (Widmer, 2014). No entanto, também é possível caracterizar este 

parâmetro qualitativo pela ecografia (Debruyn et al., 2012). De forma geral, a ecografia é 
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Figura 2 – Alterações difusas do parênquima renal. (A) Nefrite aguda por leptospirose (cão). O rim 

direito apresentava-se aumentado, em termos de comprimento, e hiperecogenico em relação ao fígado 

(f) (Lang, 2006). (B) Imagem ecográfica em corte sagital de um rim com limites irregulares e perda da 

definição córtico-medular, compatível com DRC (original). (C) Aumento difuso da ecogenecidade 

cortical, quando em comparação com o fígado (f). Exemplo de alteração ecográfica renal por 

intoxicação por etilenoglicol (Nyland et al., 2015). (D) Linfoma renal no gato. Imagem sagital do rim 

direito com contorno irregular (Nyland et al., 2015). 

Figura 3 – Alterações focais do parênquima renal. (A) Imagem sagital do rim esquerdo de um gato. 

Metástase renal de carcinoma (m) com origem primária no pulmão (D’Anjou & Pennick, 2015). (B) 

Doença Renal Poliquística. Imagem sagital de um rim com estruturas redondas anecogenicas, 

dispersas por todo o parênquima (D’Anjou & Pennick, 2015).  

 

preferível à urografia de excreção (Grant & Forrester, 2006). Margens irregulares podem ser 

consequência de enfartes renais múltiplos, neoplasia, doença renal familiar, como são o caso 

dos rins poliquísticos (v. Figura 5). Podem ainda ser consequência de nefrites crónicas, de 

DRC e, em particular nos gatos, de infeção pelo coronavírus ou seja PIF (Nyland et al., 2015). 
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Para além da avaliação quantitativa e qualitativa dos rins, é possível, com o auxílio do ecógrafo, 

realizar alguns procedimentos. A biópsia e a punção aspirativa por agulha fina são 

procedimentos com relativo perigo e que, realizadas de forma guiada por um ecógrafo, podem 

ser executadas em maior segurança (Anderson, s.d.; Mattoon, 2008). A complicação mais 

comum da realização de biópsia renal é, em cerca de 18,5% dos casos, a ocorrência de 

sangramento grave (Vaden, Levine & Lees, 2005). É possível também realizar ultrassonografia 

com Doppler, para avaliar a circulação sanguínea, exame de elevada importância, dado que uma 

das causas mais frequentes de lesão renal é a isquemia (Nyland et al., 2015).  

Os meios de diagnóstico imagiológico permitem o acesso à morfologia, mas também à função 

renal. Estes são muitas vezes utilizados no diagnóstico ou em auxílio do mesmo, assim como 

para a classificação de alterações em termos de tamanho, forma, posição, densidade e 

ecogenecidade. Após estes exames, é possível limitar os diagnósticos diferenciais, assim 

como optar por procedimentos mais específicos para, dessa forma, chegar mais facilmente a 

um diagnóstico definitivo (Nyland et al., 2015).  

 
 

Tabela 9 – Diagnósticos diferenciais para alterações no tamanho e contorno renal, em gatos (Seiler, 

G.S., Texbook of Veterinary Diagnostic Radiology, 2013). 

 

Rim ligeiramente aumentado, contorno regular 

Bilateral Unilateral 

Lesão renal aguda 

Pielonefrite aguda 

Shunt porto-sistémico congénito 

Amiloidose 

Acromegália 

Hipertrofia compensatória 

Neoplasia renal (exceto linfoma) 

Abcesso subcapsular ou hemorragia 

Rim marcadamente aumentado, contorno regular 

Bilateral Unilateral 

Hidronefrose 

Linfoma renal 

PIF 

Pseudoquistos felinos perinéfricos 

Hidronefrose 

Tumor renal 

Hematoma subcapsular ou abcesso 

Pseudoquisto perinéfrico 
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Tabela 9 (continuação) – Diagnósticos diferenciais para alterações no tamanho e contorno renal, em 

gatos (Seiler, G.S., Texbook of Veterinary Diagnostic Radiology, 2013). 

 

Rim aumentado, contorno irregular 

Bilateral Unilateral 

Metástases neoplásicas 

Doença do rim poliquístico 

PIF 

Tumor primário renal 

Metástase neoplásica 

Abcesso renal 

Hematoma renal 

Granuloma renal 

Quistos renais 

Rim de pequena dimensão, contorno regular ou irregular 

Bilateral Unilateral 

DRC 

Alteração de desenvolvimento 

Hipoplasia ou displasia 

DRC 

Atrofia secundária a obstrução 
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Parte III – Trabalho experimental 

 

OBJETIVO 

 

O exame ecográfico permite uma avaliação segura do aparelho urinário e, em particular, é 

também uma ferramenta importante na avaliação dos rins (Park et al., 2008). É possível 

recolher muita informação, tanto qualitativa como quantitativa, de um exame ecográfico. Com 

base nas informações obtidas a partir do exame ecográfico, pode ser possível tirar conclusões 

quanto ao estado do rim e à presença ou ausência de DR (Zotti et al., 2015). A avaliação e a 

quantificação vulgarmente utilizadas de alguns parâmetros quantitativos, como é o 

comprimento do rim ou espessura do córtex e medula renais, e qualititativos, como é o aspeto 

do parênquima renal, os contornos, a presença de LCM, permitem a identificação de 

alterações que podem ser sinónimo de DR. No entanto, a ausência ou, até mesmo, a presença 

de alteração pode não ser sinónimo de doença (Debruyn et al., 2012). Desta forma, o objetivo 

do trabalho foi, numa amostra de felinos saudáveis e com DR, verificar se existem, realmente, 

diferenças quantitativas e qualitativas entre animais saudáveis e doentes renais agudos e 

crónicos e se estas se repercutem em sintomatologia e análises laboratoriais concordantes com 

essa variação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Fazem parte deste estudo quarenta e dois gatos. Desta amostra, excluíram-se os animais com menos 

de quatro anos e com mais de dez anos; excluíram-se ainda os pacientes com menos de 2 kg e mais 

de 5 kg. Esta exclusão permitiu uma amostra mais uniforme. 

Foi avaliada a história pregressa e realizado exame de estado geral. Recolheu-se informação sobre 

género, raça, idade e origem. Realizou-se anamnese com recolha de todos os sinais e sintomas 

clínicos apresentados, assim como características, frequência e duração dos mesmos. Foram, ainda 

recolhidas informações sobre o peso corporal, a temperatura, auscultação cardíaca e pulmonar, 

pulso, mucosas e grau de hidratação. Realizou-se ainda palpação abdominal com avaliação dos rins 

e da bexiga. Realizaram-se análises laboratoriais, em particular a parâmetros como Creatinina 

(CREA), Ureia (UREA), Proteínas totais (PT), Albumina (ALB) e Hematócrito (Hct). 

Também se realizou exame ecográfico, sob as mesmas condições, aos diferentes pacientes. Durante 

o exame imagiológico, foram recolhidos os valores em centímetros (cm) de comprimento, largura e 
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espessura cortical, tendo sido posteriormente calculado o RCM.  

O primeiro objetivo do estudo foi perceber se existiriam diferenças significativas nos valores obtidos, 

comparando parâmetros quantitativos entre pacientes considerados saudáveis, com DRA e com DRC. 

Consoante as alterações apresentadas e segundo a amostra em questão, estabeleceram-se quatro 

níveis, tendo-se dividido a amostra desde os que apresentavam ausência de sintomas aos que 

manifestavam sintomas mais graves (v. Tabela 10). No nível “0” encontram-se os animais 

considerados saudáveis ao exame de estado geral, incluindo-se aqueles com história de vómito ou 

diarreia ocasional, atribuída a outras causas, e sem presença de outros sinais. No nível “1” estão os 

animais que apresentam uma alteração ligeira da frequência ou modo como ocorre a excreção de 

urina, que apresentam ligeira apatia e/ou perda de peso, apetite caprichoso, vómito e/ou diarreia 

ocasionais, sendo que o estado de desidratação não pode ultrapassar os 5%. No nível “2” encontram-

se os animais que apresentam vómito e/ou diarreia frequentes, prostração e/ou apatia, com anorexia 

e perda de peso evidente, mas também os que manifestam alteração evidente do modo e frequência 

com que urinam, desidratação até os 8%, presença ou não de hálito urémico, úlceras orais e 

taquipneia, além de perda suave da coloração normal das mucosas. No nível “3” estão os pacientes 

em choque que apresentam desidratação muito grave, de 8% ou superior, com diminuição muito 

evidente do turgor cutâneo, caquexia, prostração, anúria, aumento do TRC, olhos afundados nas 

órbitas, mucosas secas, taquicardia e diminuição da força do pulso e ainda perda suave a grave da 

coloração normal das mucosas. 

 

Tabela 10 – Distribuição das características, de acordo com a amostra, do ScoreSx. 

 

Nível Descrição 

0 
Exame de estado geral normal. História de vómito ou diarreia ocasional, atribuída a 

outras causas. 

1 

Alteração ligeira da frequência ou modo como ocorre a excreção de urina, ligeira 

apatia e/ou perda de peso, apetite caprichoso, vómito e/ou diarreia ocasionais, 

desidratação inferior a 5%. 

2 

Vómito e/ou diarreia frequentes, prostração e/ou apatia, anorexia e perda de peso 

evidente, alteração evidente do modo e frequência com que urinam, desidratação até 

8%, presença ou não de hálito urémico, úlceras orais e taquipneia, perda suave da 

coloração normal das mucosas. 

3 

Choque, desidratação superior a 8%, diminuição evidente do turgor cutâneo, 

caquexia, prostração, anúria, aumento do TRC, olhos afundados, mucosas secas, 

taquicardia, diminuição da força do pulso e perda da coloração normal das mucosas. 
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O estado de desidratação considerado foi baseado em fontes bibliográficas, em que os 

parâmetros se distribuem da seguinte forma: num nível máximo de desidratação estimado 

inferior a 5% estará um animal considerado saudável; com 5% de desidratação estimada estará 

um animal cujas membranas e mucosas se apresentem secas; com 6-8%, 8-10% e 10-12% 

estarão, respetivamente, os animais com diminuição do turgor cutâneo, aumento da frequência 

cardíaca e pulso fraco em nível ligeiro, moderado ou grave; com desidratação de 12-15% 

estarão os animais em choque e colapso (Boag & Hughes, 2007). 

Foram recolhidas amostras de sangue da veia jugular, com agulha de 22G (azul), sem recurso a 

anestesia ou sedação. Da amostra de sangue foram avaliados os parâmetros de Hct, UREA, 

CREA, PT e ALB. Como intervalos de referência, considerou-se normal 16-36 mg/dl para 

UREA, 0,8-2,5 mg/dl para CREA, 5,4-7,8 g/dl para PT e 2,4-3,9 g/dl para ALB (Steinberg, 

2009b; Simoni, 2009; Steinberg, 2009a; Knoll, 2009). Em termos de Hct, considerou-se o 

intervalo de 30 a 45% como o intervalo de valores normais; sendo que de 20 a 26% se considera 

anemia ligeira, 19 a 14% nível moderado de anemia, 13 a 10% um nível grave e inferior a 15% 

um nível crítico (Brazzell, 2009). 

Dividiram-se, mais uma vez, os animais em termos de scores, tendo em conta os resultados das 

análises laboratoriais e relativamente a esta amostra em particular (v. Tabela 11). A animais 

com valores de CREA menores que 2,5 mg/dl e, ainda, com valores normais de UREA, Hct, 

ALB e PT, atribuiu-se o nível “0”; com valores entre os 2,5 e 5 mg/dl de CREA, com UREA 

elevada, mas Hct, ALB e PT normais atribuiu-se o nível “1”; com valores entre 5 e 10 mg/dl de 

CREA, UREA elevada, decréscimo do Hct a mais de 19% e PT e ALB normais ou alterados 

atribuiu-se o nível “2”; e com valores superiores a 10 mg/dl de CREA e alterações a nível de 

Hct, a menos de 19%, PT e UREA estabeleceu-se o nível “3”.  

 

Tabela 11 - Distribuição das características, de acordo com a amostra, do ScoreLAB. 

 

Nível Descrição 

0 CREA inferior a 2,5 mg/dl e valores normais de UREA, Hct, ALB e PT 

1 CREA entre 2,5-5 mg/dl, com UREA elevada, mas Hct, ALB e PT normais 

2 CREA entre 5-10 mg/dl, UREA elevada, Hct entre 19-30% e PT e ALB normais ou alteradas 

3 CREA superior a 10 mg/dl, UREA elevada, Hct inferior a 19% e PT e ALB alteradas 
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Todos os gatos realizaram exame ecográfico sem sedação. Foram colocados em decúbito dorsal, 

enquanto eram contidos por dois assistentes. Foi realizada tricotomia da zona abdominal, 

cranialmente e lateralmente, cerca de 2 cm acima do limite da arcada costal e do manúbrio, até à 

zona inguinal. Foi utilizado álcool e gel aquoso para promover um melhor contacto entre a sonda e 

a pele e para permitir uma melhor obtenção de imagem ecográfica. O exame foi realizado com a 

utilização de sonda microconvexa e de altas frequências, de 7,5MHz, e com sonda linear de altas 

frequências, de 12mmHz. As imagens foram recolhidas com utilização do primeiro tipo de sonda.  

Para cada rim, foram recolhidas imagens 

longitudinais/sagitais e transversas. O tamanho 

foi obtido a partir da imagem sagital, do polo 

cranial ao polo caudal, incluindo a cápsula 

hiperecogénica (v. Figura 6). Os valores 

obtidos e avaliados foram, no entanto, apenas 

recolhidos de imagens sagitais do rim.  

A espessura do córtex renal compreende a 

distância entre a margem capsular e o LCM, 

enquanto a espessura da medula compreende 

a distância entre o LCM e a pélvis renal ou a 

estrutura hiperecogénica correspondente à 

gordura pélvica (v. Figura 6). As medidas foram recolhidas de uma imagem sagital, numa posição 

paralela ao eixo maior do rim. Foram avaliados a forma (regular ou irregular), a ecogenecidade 

(hipo, iso ou hiper), obtida pela comparação com fígado ou baço e o parênquima renal, e foi 

calculado o RCM. Os intervalos de valores considerados normais e de referência, neste estudo, 

foram: entre 3 a 4,5 cm de comprimento (Nyland et al., 2015), de 2,7 a 3,1 cm de largura 

(Nyland et al., 2015) e de 0,3 a 0,8 cm de espessura cortical (Anderson, s.d.). O RCM 

definido como de referência foi o intervalo entre 0,59 e 1,17cm (Debruyn et al., 2013b).  

Para as características avaliadas durante o exame ecográfico foi estabelecido um score em que 

os valores correspondentes às alterações observadas foram sucessivamente somados. O 

resultado esperado é que scores mais elevados correspondam a rins mais alterados e que 

scores próximos de zero correspondam a rins considerados saudáveis. A avaliação realizada 

está resumida na tabela 12. Foram ainda avaliados outros pacientes referentes a relatórios 

ecográficos e adicionados ao trabalho. Assim, a amostra que foi utilizada para a comparação de 

scores era constituída por cinquenta e cinco elementos, no total.  

Figura 6 – Imagem sagital e eixo maior do rim 

esquerdo, com cápsula (Ca), córtex (C), medula 

(M) e comprimento (P1 a P2), desde o polo cranial 

(P1) ao caudal (P2). 

C 

M P1 

P2 

Ca 
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Os rins foram avaliados independentemente em ambos os lados, direito e esquerdo. Dado que o 

objetivo foi avaliar a efetividade dos dados recolhidos num exame ecográfico, comparando 

alterações quantitativas entre animais doentes e não doentes, não foi considerado significativo o 

valor da variação entre sexo, raça e estado reprodutivo. Foram excluídos do estudo os animais 

cujo LCM era completamente invisível.  

 

 

Tabela 12 – Avaliação por scores e atribuição de valores, realizadas durante o exame ecográfico. 

 

 

Nível 

 

Parâmetros 

0 1 2 3 

Cápsula 
Cápsula 

hiperecogénica 

Anecogénica 

unilateral 

Anecogénica 

bilateral 
------------ 

Limite Cápsula Regular 
Irregular 

unilateral 

Irregular 

bilateral 
------------- 

ECO córtex Normal 
Aumento 

unilateral 

Aumento 

bilateral 
------------- 

Espessura córtex 
Dentro dos 

limites normais 

Superior/inferior 

unilateral 

Um superior e 

outro inferior 

Superior/inferior 

Bilateral 

LCM Presença Perda unilateral Perda bilateral ------------- 

ECO medula Normal 
Aumento 

unilateral 

Aumento 

bilateral 
------------- 

Comprimento  Normal 
Superior/inferior 

unilateral 

Um superior e 

outro inferior 

Superior/inferior 

Bilateral 

Largura  Normal 
Superior/inferior 

unilateral 

Um superior e 

outro inferior 

Superior/inferior 

Bilateral 

RCM Normal 
Superior/inferior 

unilateral 

Um superior e 

outro inferior 

Superior/inferior 

Bilateral 
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Gráfico 1 – Distribuição (%) da amostra em relação ao 

género, dos pacientes saudáveis, com DRA e com DRC. 

 

Gráfico 2 – Distribuição em % da amostra em 

relação ao estado reprodutivo, dos pacientes 

saudáveis, com DRA e com DRC. 

 

Estatisticamente avaliaram-se o comprimento, a largura, a espessura cortical e o RCM, 

comparando estes parâmetros em animais com DRA, com DRC e saudáveis. A análise 

estatística foi realizada no programa IBM SPSS Statistics Data Editor 20. Para avaliar 

diferenças entre rim direito e esquerdo, nas diferentes variáveis, realizou-se o teste t de 

Wilcoxon. Avaliou-se se a distribuição dos parâmetros avaliados seria aproximadamente 

normal através do teste Shapiro-Wilk. Utilizaram-se testes não-paramétricos como o Teste U 

de Mann-Whitney e o teste Kruskall-Wallis porque se considerou que a amostra não respondia 

aos pressupostos da utilização dos testes clássicos. Para avaliar as características qualitativas, 

trabalhadas em forma de score, foi utilizado o teste Kruskall-Wallis (Callegari-Jacques, 2008). 

O nível de significância estabelecido é de 0,05 e as médias são apresentadas com o desvio 

padrão (DP). 

 

 

RESULTADOS 
 

 

Quarenta e dois gatos fazem parte deste 

estudo, sendo a média das idades de 8 

anos, incluindo animais dos 4 aos 10 

anos de idade. A amostra apresentava 

uma média de peso de 4,56 kg, sendo 

que havia animais dos 2,8 kg aos 4,85 

kg. A amostra foi dividida em três 

grupos: os saudáveis, os doentes renais 

agudos (DRA) e os crónicos (DRC). O 

grupo dos saudáveis, ou de controlo, é 

constituído por 19 gatos, dos quais 74% 

são fêmeas e 26% machos, tendo 84% 

sido sujeitos a ovário-histerectomia 

(OVH) ou castração (v. Gráfico 1 e 2). 

O grupo dos animais com DRA era 

constituído por 9 elementos, dos quais 

63% eram machos e 37% fêmeas, 75% 

inteiros (v. Gráfico 1 e 2). O grupo com 
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DRC conta com 14 elementos, dos quais 71% são machos e 29% fêmeas, 57% inteiros (v. 

Gráfico 1 e 2).  

A média de resultados laboratoriais de CREA de gatos saudáveis foi de 1,2 ± 0.43 mg/dl, de 

gatos com DRA foi de 13,0 ± 1,96 mg/dl e de gatos com DRC foi de 5,5 ± 2,04 mg/dl. A 

média de resultados laboratoriais de UREA de gatos saudáveis foi de 31,7 ± 19,1 mg/dl, de 

gatos com DRA foi de 285,8 ± 102,6 mg/dl e de gatos com DRC foi de 167,8 ± 80,0 mg/dl. A 

média de resultados laboratoriais de Hct de gatos saudáveis foi de 37,99 ± 10,4%, de gatos 

com DRA foi de 31,1 ± 9,86% e de gatos com DRC foi de 28,1 ± 6,92%. A média de 

resultados laboratoriais de ALB de gatos saudáveis foi de 2,85 ± 0,14 g/dl, de gatos com DRA 

foi de 2,28 ± 0,16 g/dl e de gatos com DRC foi de 2,81 ± 0,18 g/dl. Por fim, a média de 

resultados laboratoriais de PT de gatos saudáveis foi de 6,76 ± 0,96 g/dl, de gatos com DRA 

foi de 6,33 ± 1,26 g/dl e de gatos com DRC foi de 5,81 ± 0,18 g/dl. Os resultados estão 

resumidos na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Resultados obtidos em termos de análises laboratoriais, dos pacientes saudáveis, com 

DRA e DRC. 

 

 Média ± DP Mediana Intervalo 

CREA 

(mg/dl) 

Normal 1,2 ± 0.43 1,10 0,4 – 2,0 

DRA 13,0 ± 1,96 13,35 7,9 – 15,0 

DRC 5,5 ± 2,04 5,4 2,6 – 8,7 

UREA 

(mg/dl) 

Normal 31,7 ± 19,1 25,0 4 - 85 

DRA 285,8 ± 102,6 294,5 124 - 400 

DRC 167,8 ± 80,0 140,0 47 - 283 

Hct 

(%) 

Normal 37,99 ± 10,4 39,4 29,9 – 55,7 

DRA 31,1 ± 9,86 30,1 21,2 – 47,0 

DRC 28,1 ± 6,92 28,2 18,9 - 47 

ALB 

(g/dl) 

Normal 2,85 ± 0,14 2,6 2 – 4,2 

DRA 2,28 ± 0,16 2,5 1,9 – 2,6 

DRC 2,81 ± 0,18 2,9 1,9 – 4,6 

PT 

(g/dl) 

Normal 6,76 ± 0,96 6,5 5,2 – 8,0 

DRA 6,33 ± 1,26 6,3 4,9 – 6,7 

DRC 5,81 ± 0,18 5,63 3,9 – 6,6 
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Neste estudo, os gatos considerados saudáveis apresentavam cerca de 3,9±0,16 cm e 3,8±0,12 cm de 

comprimento e 2,34±0,07 cm e 2,46±0,08 cm de largura, do rim direito e esquerdo, respetivamente. 

A média de espessuras corticais obtida foi de 0,59±0,05 cm e 0,58±0,04 cm, enquanto a relativa ao 

RCM foi de 0,91±0,07 cm e 0,94±0,06 cm, dos rins direito e esquerdo, respetivamente. 

A média de comprimento de rins de gatos com DRA foi de 4,5±0,13 cm e 3,8±0,30 cm, 

enquanto a média de largura foi de 2,85±0,09 cm e 2,46±0,15 cm, dos rins direito e esquerdo, 

respetivamente. Quanto aos outros parâmetros, obtiveram-se resultados de 0,74±0,09 cm e 

0,64±0,05 cm de média de espessura de córtex e 1,17±0,12 cm e 1,63±0,30 cm de RCM, dos 

rins direito e esquerdo, respetivamente. 

A média de comprimento de rins de gatos com DRC foi de 3,38±0,27 cm e 3,54±0,15 cm, e a média 

de largura foi de 2,1±0,13 cm e 2,6±0,14 cm, dos rins direito e esquerdo, respetivamente. 

Obtiveram-se médias de 0,59±0,06 cm e 0,71±0,07 cm de espessura de córtex e médias de 

1,30±0,17 cm e 1,22±0,12 cm de RCM, dos rins direito e esquerdo, respetivamente.  

Os resultados obtidos estão resumidos na tabela 14. 

.  

Tabela 14 – Resultados obtidos em termos de parâmetros quantitativos, durante o exame ecográfico. 

 

 
Média ± DP Mediana Intervalo 

Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Comprimento 

Normal 3,9 ± 0.16 3,8 ± 0,12 3,98 4,03 2,79 – 5,8 2,85 – 4,7 

DRA 4,5 ± 0,13 3,8 ± 0,30 4,46 3,89 3,87 – 5,0 2,26 – 4,66 

DRC 3,38 ± 0,27 3,54 ± 0,15 3,43 3,55 2,09 – 5,06 2,48 – 4,36 

Largura 

Normal 2,34 ± 0,07 2,46 ± 0,08 2,24 2,39 1,85 – 3,05 2,05 – 3,37 

DRA 2,85 ± 0,09 2,46 ± 0,15 2,84 2,56 2,58 – 3,37 1,84 – 2,9 

DRC 2,1 ± 0,13 2,6 ± 0,14 2,17 2,51 1,49 – 2,84 1,9 – 3,53 

Espessura 

Córtex 

Normal 0,59 ± 0,05 0,58 ±0,04 0,59 0,58 0,26 – 1,12 0,34 – 1,0 

DRA 0,74 ± 0,09 0,64 ± 0,05 0,70 0,61 0,4 – 1,23 0,46 – 0,91 

DRC 0,59 ± 0,06 0,71 ± 0,07 0,57 0,64 0,25 – 1,05 0,33 – 1,2 

RCM 

Normal 0,91 ± 0,07 0,94 ± 0,06 0,87 0,90 0,47 – 1,84 0,49 – 1,61 

DRA 1,17 ± 0,12 1,63 ± 0,30 1,25 1,28 0,66 – 1,66 0,83 – 2,94 

DRC 1,30 ± 0,17 1,22 ± 0,12 1,16 1,01 0,59 – 2,51 0,64 – 1,97 
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Tabela 15 – Resultados obtidos no teste t de 

Wilcoxon para amostras emparelhadas. 

 

 

Os dados foram testados quanto à normalidade (Callegari-Jacques, 2008). Foi estabelecida a 

hipótese nula e o nível de significância foi estabelecido nos 0,05 (p<0,05), sendo este valor o 

risco máximo admitido para o erro de afirmar que existe diferença quando ela, de facto, não 

existe. Através do teste Shapiro-Wilk (mais adequado para amostras inferiores a 50 

indivíduos), verificou-se uma significância inferior ou igual a 0,05, não existindo portanto 

uma distribuição normal, nos parâmetros largura do rim esquerdo e RCM no rim direito, 

ambos em animais saudáveis. O parâmetro RCM do rim esquerdo de animais com DRC 

também não apresentava distribuição considerada normal.  

Foi possível verificar a presença de outliers significativos e sendo a amostra constituída por 

um número reduzido de elementos, optou-se 

pela realização de testes não paramétricos 

(Callegari-Jacques, 2008). 

 Para se verificar se existe diferença 

significativa entre os dados obtidos dos rins 

direitos e dos esquerdos, realizou-se o teste não 

paramétrico t de Wilcoxon para amostras 

emparelhadas. A hipótese nula estabelecida é a 

inexistência de diferença entre os lados 

(Callegari-Jacques, 2008). 

Para se declarar que existe uma diferença 

efetiva entre o rim esquerdo e o direito, nas 

diferentes variáveis, o valor de significância 

terá de ser inferior a 0,05, o que apenas 

aconteceu na variável Largura (p=0,035). Não se verificaram valores significativamente 

diferentes entre lados, em termos de espessura cortical (p=0,746), medular (p=0,591) ou 

comprimento (p=0,282). Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 15. 

Para testar se há diferenças entre as variáveis de animais saudáveis, com DRA e com DRC 

utilizou-se o teste U de Mann-Whitney e a sua extensão, o teste Kruskal-Wallis (Callegari-

Jacques, 2008). É, assim, utilizado para testar a hipótese nula que considera que todas as 

populações têm distribuição igual, contra uma hipótese alternativa, em que pelo menos duas das 

populações possuem uma distribuição diferente.  

 

 

Parâmetros Sig.(p value) 

Espessura córtex 0,746 

Espessura medula 0,591 

Largura 0,035 

Comprimento 0,282 

RCM 0,361 
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Tabela 16 – Resultados obtidos no teste Kruskal-

Wallis, entre as diferentes categorias de DR. 
 

 

Através deste teste é, então, possível 

concluir que não existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre os 

diferentes grupos de animais saudáveis, com 

DRA e com DRC, em termos de espessura 

cortical do rim direito (p=0,324) ou esquerdo 

(p=0,370), em termos de largura do rim 

esquerdo (p=0,786), comprimento do rim 

esquerdo (p=0,280) e RCM do rim direito 

(p=0,125). É possível, por outro lado, detetar 

uma diferença significativa na largura do rim 

direito (p=0,001), comprimento do rim 

direito (p=0,014) e RCM do rim esquerdo 

(p=0,046). Os resultados obtidos estão 

resumidos na tabela 16. 

 Para especificar as diferenças e perceber 

onde ocorrem, selecionaram-se os diferentes grupos, dois a dois, comparando-se, assim, o 

grupo dos saudáveis com o grupo com DRA, o grupo dos saudáveis com o grupo com DRC e, 

por fim, os grupos com DRA e com DRC.  

Na comparação entre animais saudáveis e com DRA é possível detetar uma diferença 

significativa na largura do rim direito (p=0,0015), no comprimento do rim direito (p=0,0094) 

e no RCM esquerdo (p=0,039). Nestes parâmetros, a hipótese nula é rejeitada, ou seja, 

considera-se que a largura do rim direito, o comprimento do rim direito e o RCM esquerdo 

são estatisticamente diferentes entre animais saudáveis e os com DRA.  

Em relação aos dados de animais com DRA e DRC, é possível detetar uma diferença 

estatisticamente significativa na largura do rim direito (p=0,000281) e no comprimento do rim 

direito (p=0,024). Nestes parâmetros, a hipótese nula é rejeitada e considera-se que a largura e 

o comprimento do rim direito são estatisticamente diferentes entre animais com DRA e DRC.  

Ao avaliar animais saudáveis e com DRC, não é possível detetar diferenças estatisticamente 

significativas, sendo que é aceite a hipótese nula, ou seja, que não existem diferenças em 

termos de dimensões de rins de animais saudáveis e com DRC. 

Na tabela 17 está resumida a distribuição da amostra relativa aos scores de alterações 

observadas no exame ecográfico, scores dos sintomas e de sinais e, por fim, o score das análises 

laboratoriais, atribuídos à amostra, consoante a classificação descrita nos materiais e métodos. 

Parâmetros Sig.(p value) 

Espessura córtex Dto 0,324 

Espessura córtex Esq 0,370 

Largura Dta 0,001 

Largura Esq 0,786 

Comprimento Dto 0,014 

Comprimento Esq 0,280 

RCM Dto 0,125 

RCM Esq 0,046 
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Na avaliação dos scores e comparação estatística entre grupos, realizou-se o teste Kruskal-

Wallis (Callegari-Jacques, 2008), cujos resultados estão resumidos na Tabela 18. 

 

Tabela 17 – Resumo dos resultados obtidos em termos parâmetros qualitativos, durante o exame 

ecográfico. 

 

 
Média ± DP Mediana Intervalo 

Saudável 

ScoreECO 2,47 ± 0.41 3,0 0 – 6 

ScoreSx 0 – – 

ScoreLAB 0 – – 

DRA 

ScoreECO 8,30 ± 0,67 9,0 5 - 12 

ScoreSx 2,50 ± 0,17 2,5 2 – 3  

ScoreLAB 2,9 ± 0,10 3,0 2 – 3  

DRC 

ScoreECO 10,19 ± 0,99 9,0 0 – 19 

ScoreSx 1,96 ± 0,14 2,0 1 – 3 

ScoreLAB 1,54 ± 0,10 2,0 1 – 2 

 

Tabela 18 – Resultados obtidos na análise estatística, com o teste Kruskal-Wallis, em termos de 

parâmetros qualitativos, em relação ao ScoreECO. 

 

Níveis de ScoreSx Sig.(p value) Níveis de ScoreLAB Sig.(p value) 

0 e 1 ˂0,01 0 e 1 0,720 

0 e 2 ˂0,01 0 e 2 ˂0,01 

0 e 3 ˂0,01 0 e 3 0,001 

1 e 2 0,371 1 e 2 0,646 

1 e 3 0,326 1 e 3 0,964 

2 e 3 0,835 2 e 3 0,969 
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Quando se comparam sintomas com alterações verificadas ao exame ecográfico, é possível 

verificar que existe uma diferença significativa entre os grupos (p˂0,01). Avaliando e 

comparando cada grupo de sintomas, em particular, é possível verificar que as diferenças 

estatisticamente significativas se observam quando se compara o grupo de animais saudáveis 

com o dos que apresentam sintomas ligeiros (p˂0,01), com o grupo dos que apresentam 

alterações significativas (p˂0,01) e, por fim, com o grupo dos que se encontram em choque 

(p˂0,01). Por outro lado, não se verificam diferenças ecográficas significativas entre animais 

em choque e com sintomas graves (p=0,835), entre animais em choque e com sintomas 

ligeiros (p=0,326) e entre animais com sintomas ligeiros e com graves (p=0,371). 

Para comparar scores ecográficos entre grupos divididos consoante os resultados laboratoriais, 

utilizou-se o teste Kruskal-Wallis que permitiu verificar uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (p˂0,01). É possível constatar que as alterações verificadas ao nível 

da ecografia são significativamente em menor número nos pacientes com valores de creatinina 

inferiores a 2,5 mg/dl do que nos com valores entre os 5 a 10 mg/dl (p˂0,01) e do que nos com 

mais de 10 mg/dl (p=0,001). No entanto, em comparação com o grupo dos que apresentam 

valores entre 2,5 e 5 mg/dl, a diferença já não é estatisticamente significativa (p=0,72). Por 

outro lado, não se encontram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos que 

apresentam valores de 2,5 a 5 mg/dl e de 5 a 10 mg/dl (p=0,646), entre os que apresentam 

valores de 2,5 a 5 mg/dl e os com mais de 10 mg/dl (p=0,9644) e entre os que apresentam 

valores de 5 a 10 mg/dl e os com mais de 10 mg/dl (p=0,969).  

 

 

DISCUSSÃO 

 

Os dados e valores da amostra foram recolhidos em âmbito de estágio, no entanto, o tema foi 

escolhido tardiamente, o que não facilitou a obtenção de mais casos. Ainda assim, foi possível 

ter acesso a casos clínicos de outras fontes e, também, a alguns relatórios de exames 

realizados no estágio, que apenas foram incluídos nos parâmetros qualitativos, na segunda 

parte da análise de dados.  

Por outro lado, compararam-se os diferentes dados não sendo possível ter em conta as 

variações relativas ao sexo e estado reprodutivo, dada a limitação no número de amostras. 

Visto que existiram algumas limitações na realização deste estudo, principalmente no que toca 

ao número de elementos da amostra, seriam necessários mais casos clínicos para se obterem 
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resultados mais fiáveis. Por outro lado, enquanto alguns estudos realizados sobre o mesmo 

tema envolvem um número mais elevado de animais, noutros a amostra é igualmente reduzida 

(Debruyn et al., 2012; Debruyn et al., 2013b). Desta forma, os resultados obtidos neste estudo 

são expressivos, mas deve ter-se em conta as limitações descritas. 

No que diz respeito a parâmetros quantitativos, em termos de médias, é possível verificar que 

os animais saudáveis, que serviram de amostra neste estudo, apresentam valores considerados 

normais (v. Tabela 13 e 14) (Nyland et al., 2015; Anderson, s.d.; Debruyn et al., 2013b). Por 

outro lado, é possível observar que, em termos de análises laboratoriais, pacientes saudáveis 

apresentaram valores inferiores ao normal em termos de CREA, UREA e ALB (v. Tabela 13). 

É possível observar ainda que, em termos de parâmetros quantitativos e mesmo nos animais 

considerados saudáveis, existem valores que estão fora dos intervalos de referência. 

Especialmente nos limites superiores, é visível que quase todos os parâmetros apresentam 

valores superiores ao normal, em animais saudáveis (v. Tabela 14). Estes resultados são de 

esperar e são confirmados pela bibliografia consultada. Parâmetros laboratoriais como a 

creatinina e, em particular, a ureia aparecem alterados por diversas razões que não a DR 

primária (DiBartola, 2005; Knoll, 2009; Steinberg, 2009b). Por outro lado, durante o exame 

ecográfico, também os valores de referência de avaliação quantitativa variam muito. Por 

exemplo, o comprimento, segundo diversos autores, parece variar desde os 3 cm (Seiler, 

2013) aos 5,3 cm (Park et al., 2008).  

Através da análise imediata das médias, é possível verificar valores muito elevados em termos 

de CREA e UREA em pacientes com DRA e valores elevados, embora mais moderadamente, 

em pacientes com DRC (v. Tabela 13). Estes resultados são de esperar, dado que alterações 

analíticas na DRA tendem a ser mais graves e evidentes do que em pacientes com DRC 

(Cowgill & Francey, 2005). Por outro lado, é visível um decréscimo de Hct em pacientes com 

DRC, sendo que a presença de anemia é comum por diminuição da produção de eritropoietina 

e do tempo de vida eritrocitário, pelo desenvolvimento de hemorragias gastrointestinais e pelo 

aumento do fósforo plasmático ou da PTH (Polzin et al., 2005). Seria de esperar perda de 

proteína, em particular de albumina, como consequência da disfunção tubular, nos pacientes 

com DRC (Reynolds & Lefebvre, 2013). No entanto, os valores médios apresentados em 

pacientes com DRA e DRC foram normais (v. Tabela 13). Através, ainda, da análise imediata 

das médias, é possível verificar também um aumento em parâmetros como o comprimento e a 

largura, em animais com DRA, e uma diminuição dos mesmos e também do córtex, em 

animais com DRC (v. Tabela 14).  
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Para se declarar que existe uma diferença efetiva entre o rim esquerdo e o direito, nas 

diferentes variáveis, através da aplicação do teste não paramétrico t de Wilcoxon para 

amostras emparelhadas, o valor de significância obtido tem de ser inferior a 0,05, o que 

apenas aconteceu na variável Largura (p=0,035). Por outro lado, através dos valores de Mean 

Rank foi possível verificar que tanto existem ranks positivos como negativos em número 

semelhante. Este facto leva a suspeitar de que não existe uma tendência definida, o que é 

confirmado através do teste estatístico utilizado, em que não se verificaram valores 

significativamente diferentes entre lados, em termos de espessura cortical (p=0,746), medular 

(p=0,591) ou comprimento (p=0,282). Por outro lado, parece haver uma tendência para o rim 

direito ter valores superiores de largura.  

Como já foi referido anteriormente, é espectável que os rins de um mesmo animal não tenham 

exatamente as mesmas dimensões, sendo que o rim direito já foi referenciado como sendo 

potencialmente maior (Debruyn et al., 2012). Por outro lado, é aceitável que se verifiquem 

diferenças mais significativas, dado que os rins se encontram em posições diferentes, logo 

rodeados por órgãos de constituição e conteúdo diferentes. Em particular, o rim direito é mais 

suscetível à criação de artefactos por estar mais recolhido dentro da arcada costal, o que leva ao 

aparecimento de sombra acústica (Besso, 2008). Além disso, próximo desta localização 

encontram-se ainda porções intestinais, como são o duodeno e o cólon, com grande propensão 

para o aparecimento de gás, o que resulta em distorção das ondas de ultrassom e reverberação 

(Besso, 2008). Este efeito torna os limites renais pouco precisos, o que pode levar a medições 

incorretas e conduzir a uma maior diferença em relação ao rim contralateral. É por esta razão 

que, em muitos estudos, não se considera relevante este fator de variação (Debruyn et al., 2012). 

Para testar se há diferenças entre as variáveis de animais saudáveis, com DRA e com DRC foi 

utilizado o teste Kruskal-Wallis. Através deste teste foi, então, possível concluir que não 

existe uma diferença estatisticamente significativa entre os diferentes grupos de animais 

saudáveis, com DRA e com DRC, em termos de espessura cortical, de largura do rim 

esquerdo, comprimento do rim esquerdo e RCM do rim direito. Foi possível, por outro lado, 

detetar uma diferença significativa na largura do rim direito (p=0,001), comprimento do rim 

direito (p=0,014) e RCM do rim esquerdo (p=0,046).  

Estatisticamente, na análise dos parâmetros é possível verificar que as alterações observadas e 

consideradas estatisticamente significativas são, sobretudo, em relação ao rim direito. Os 

achados, mais uma vez, podem ser condicionados pelo facto de, como já foi descrito, este rim 

ser mais difícil de alcançar no exame ecográfico, o que torna a sua avaliação mais duvidosa. 

Por estar localizado dentro do limite das costelas e por estar rodeado frequentemente por gás, 
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é alvo da criação de artefactos, o que leva a limites menos diferenciados e a uma maior 

dificuldade em obter medições corretas (Besso, 2008; Debruyn et al., 2012).  

Para além do facto de se tratar do rim direito, existe ainda a particularidade da possível 

ausência dos polos renais, nas imagens obtidas dos rins. Diferentes posições da sonda, durante 

o exame, podem resultar na presença ou ausência de polos renais evidentes. Neste estudo, foi 

levado em consideração este facto, daí que se tenha tentado recolher valores em imagens com 

presença dos polos renais. No entanto, tem de se ter em conta este fator de variabilidade, pois 

condiciona a medição do parâmetro do comprimento (Graham, 2011).   

Por outro lado, avaliando os valores obtidos, é possível verificar que os valores dos animais 

com DRA são consideravelmente maiores (2,85 ± 0,09cm para a largura do rim direito, 4,5 ± 

0,13cm para o comprimento do rim direito e 1,63 ± 0,30cm para o RCM esquerdo) do que os 

valores dos animais saudáveis (2,34 ± 0,07cm para a largura do rim direito, 3,9 ± 0.16cm para 

o comprimento do rim direito e 0,94 ± 0,06cm para o RCM esquerdo). Avaliando os valores 

obtidos, é possível verificar que os valores dos animais com DRA são consideravelmente 

maiores (2,85 ± 0,09cm para a largura do rim direito, 4,5 ± 0,13cm para o comprimento do 

rim direito) do que os valores dos animais com DRC (2,1 ± 0,13cm para a largura do rim 

direito e 3,38 ± 0,27cm para o comprimento do rim direito). E, em termos relativos e avaliando 

os valores, é possível verificar valores inferiores nos animais com DRC, em termos de 

espessura do córtex, de largura e de comprimento do rim direito (0,59 ± 0,06cm para o 

parâmetro de espessura cortical, 2,1 ± 0,13cm para a largura e 3,38 ± 0,27cm para o 

comprimento) em comparação com animais saudáveis (0,59 ± 0,05cm para o parâmetro de 

espessura cortical, 2,34 ± 0,07cm para a largura do rim direito, 3,9 ± 0.16cm para o 

comprimento do rim direito).   

É expectável e está descrito em alguns artigos que alterações agudas resultam em rins maiores, 

tanto em termos de comprimento como de largura e espessura cortical (Debruyn et al., 2012). 

Assim, mesmo considerando que o comprimento é um parâmetro bastante variável, verificou-se, 

neste estudo, uma diferença significativa na comparação entre animais saudáveis e com DRA. 

Na comparação entre animais saudáveis e com DRC não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas. Por outro lado, em termos da avaliação das médias foi possível 

verificar uma tendência das os valores dos diversos parâmetros para serem inferiores nos 

animais com DRC, em relação aos saudáveis, o que está de acordo com o que é descrito 

noutros estudos (Debruyn et al., 2012; Debruyn et al., 2013a). 

Por fim, na comparação de animais com DRA e com DRC, verificou-se que existem 

diferenças significativas em termos de espessura, em parâmetros como a largura, o 
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comprimento e o RCM, tal como seria de esperar. É possível observar que os valores de 

animais com DRA, em termos de largura e comprimento, são consideravelmente maiores do 

que os valores dos animais com DRC, o que permite distingui-los.  

O RCM pode ser considerado o parâmetro que é menos influenciável e que menos varia com a 

alteração de fatores como peso, sexo e lado (direito/esquerdo) (Debruyn et al., 2012). Somado 

ao facto de que na DRC pode ocorrer, supostamente, atrofia tubular e diminuição da espessura 

do córtex (Moghazi et al., 2005), seria expectável que o rácio fosse inferior nos animais com 

DRC. No entanto, neste estudo isso não se verificou. É possível, também, perceber que, embora 

haja dados estatísticos para rejeitar a hipótese nula e para afirmar que existem diferenças neste 

parâmetro entre os grupos, o valor de significância (p=0,046) não é o mais expressivo e, tendo 

em conta as limitações da aplicação deste teste, pode não ser correto afirmar que existem, de 

facto, diferenças. Apesar de este rácio ser descrito como um dos parâmetros quatitativos menos 

variáveis e, por isso, um dos mais fidedignos, neste estudo verificou-se uma tendência para o 

valor ser superior na DRC, ao contrário do que seria expectável.  

Como foi descrito em estudos anteriores e no Homem, o córtex tende a diminuir na doença 

crónica, podendo ser um indicador de uma diminuição na TFG (Beland et al., 2010). Neste 

estudo, o córtex não pareceu sofrer alteração. Por outro lado, fazendo uma avaliação dos 

valores das médias, é possível verificar uma tendência para a espessura diminuir, em 

comparação com os animais saudáveis, no que diz respeito ao rim direito. No entanto, no rim 

esquerdo, a espessura do córtex, em pacientes DRC, aumentou (v. tabela 14). Existe, de facto, 

uma grande variação nos valores observados e não é seguro afirmar que a diminuição da 

espessura cortical seja uma característica específica de DRC, o que é confirmado pela díspar 

informação já referida e relacionada com o que é considerado normal (D’Anjou & Pennick, 

2015; D’Anjou, 2008; Debruyn et al., 2013a). 

Embora, neste estudo, se tenha apenas focado um valor de referência para cada parâmetro, foi 

anteriormente referido que existem muitos intervalos considerados normais. Este facto revela uma 

grande variabilidade nos parâmetros, dado que existe um largo intervalo que pode ser considerado 

aceitável (Debruyn et al., 2013a). Assim, os parâmetros anteriormente avaliados são 

frequentemente alvo de estudo durante o exame ecográfico. No entanto, não devem ser os únicos 

aspetos a ter em conta tendo, frequentemente, de se considerar aspectos como a história pregressa, 

sinais, exame físico e parâmetros laboratoriais e microbiológicos (Debruyn et al., 2012). 

Embora não se tenham conseguido valores de parâmetros quantitativos de mais animais, teve-se 

acesso a mais alguns relatórios ecográficos. Estes relatórios resultaram de exames realizados antes 

do início da recolha de dados e apenas permitiram obter uma informação limitada que foi 
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acrescentada na segunda parte do trabalho e na atribuição de scores, com valores de peso e idade 

semelhantes e próximos da média da amostra inicial.  

Embora seja um exame de referência, algumas vezes opta-se por não se realizar exame 

ecográfico. As análises laboratoriais com parâmetros de CREA ou UREA bastante alterados e 

muito sugestivos são, muitas vezes, o suficiente para se declarar um diagnóstico definitivo e 

iniciar tratamento (Cowgill & Langston, 2011). Neste estudo em particular, isto verificou-se 

em animais com DRA, pois os resultados das análises ao sangue eram tão expressivos que se 

optou por não realizar ecografia (v. Tabela 13). Muitas vezes, apenas é realizado o exame 

quando o paciente está estabilizado. Desta forma, a amostra obtida foi pouco uniforme entre 

os grupos, sendo que se realizaram muito mais exames a pacientes com DRC. Por outro lado, 

os exames ecográficos de rotina também não são regularmente realizados, o que limita o 

número de amostras no grupo dos pacientes saudáveis. Ainda assim, foi possível conseguir um 

número aceitável neste grupo de animais.  

Através da tabela 17 é possível verificar que os animais considerados saudáveis nunca 

apresentavam sintomas que pudessem ser suspeitos (v. ScoreSx), nem análises laboratoriais 

alteradas (v. ScoreLAB). No entanto, em termos do que é visto no exame ecográfico (v. 

ScoreECO), existiram animais com score 6, ou seja, com rins relativamente alterados. 

Consultando e analisando os dados, foi possível constatar que estes scores mais elevados se 

devem, sobretudo, a dados quantitativos, ou seja, medições realizadas que estão fora dos 

limites considerados normais. 

Deste modo, é possível verificar que animais saudáveis podem apresentar variações 

relativamente ao que, de um modo geral, se consideram padrões normais, o que já se verificou 

noutros estudos (Paepe et al., 2012; Mantis, 2008). O ideal seria que se fizessem exames de 

rotina, em animais saudáveis e antes de eles apresentarem quaisquer sintomas. Dessa maneira, 

quando os animais manifestassem os primeiros sintomas de doença e houvesse necessidade de 

realizar exames, haveria forma de comparar os parâmetros com os anteriormente obtidos nas 

análises do próprio animal e não apenas comparando com valores de referência de outros. 

Para além dos exames de rotina, seria importante realizar exame ecográfico, em diferentes 

momentos, para identificar mais facilmente a presença de alterações e a evolução da doença 

num mesmo paciente. Seria, então, possível sinalizar a presença de alterações mais 

precocemente e também obter resultados mais fiáveis da progressão da doença. 

Em relação aos pacientes com DRA ou DRC é possível verificar scores de sintomas e scores 

de análises laboratoriais mais elevados (v. ScoreSx e ScoreLAB), o que está de acordo com o 

esperado (v. Tabela 17) (Cowgill & Francey, 2005). O último nível em termos de resultados 
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laboratoriais só foi atingido em pacientes com DRA. Nestes são muito frequentes valores de 

creatinina superiores a 10 mg/dl (v. Média ± DP de ScoreLAB) e scores ecográficos também 

elevados, sendo que os pacientes com DRC variam desde a total ausência de alterações até 

valores que revelam a presença de rins extremamente alterados (v. Intervalo de ScoreECO). 

De facto, pacientes com DRA parecem, de uma forma geral, apresentar sinais mais graves e 

análises laboratoriais bioquímicas mais alteradas (Cowgill & Francey, 2005). E, por outro 

lado, o score “0” verificado no grupo de pacientes com DRC deve-se a um animal cujos 

valores laboratoriais estavam apenas ligeiramente alterados, podendo esses ter uma outra 

origem que não a renal. Ainda assim, foi necessário avaliar a significância estatística das 

alterações observadas. 

Quando se comparam sintomas com alterações verificadas ao exame ecográfico (v. Tabela 

18), é possível verificar que scores ecográficos próximos de zero significam, muito 

provavelmente, animais com ausência de sintomas e saudáveis. Por outro lado, é também 

visível que achados ecográficos mais alterados não significam animais com pior estado geral e 

com sintomatologia mais grave. Pode, então, concluir-se que rins que ao exame ecográfico se 

apresentam mais modificados estão associados a presença de sintomas e também de sinais 

evidentes. No entanto, rins ecograficamente mais modificados não são sinónimo de sintomas 

mais graves, assim como também rins ecograficamente menos modificados não são sinónimo 

de sintomas menos graves.  

Este resultado é expectável, dado que se tem de considerar que existe, de facto, variabilidade 

no que toca a espécie, raça e sexo, mas também que existe variabilidade individual (Debruyn 

et al., 2013b). Isto é, muitos fatores podem condicionar a forma como o organismo responde a 

uma alteração, como por exemplo a sensibilidade individual ou a presença de outras doenças. 

Além disso, a variabilidade pode ainda depender do ambiente em que o paciente se encontra e 

do tempo que se demora a atuar. Cada animal é um ser distinto, está sujeito a ambientes 

diversos e, portanto, vai reagir de maneira diferente (Debruyn et al., 2013b).  

Na comparação de scores ecográficos entre grupos divididos consoante os resultados 

laboratoriais (v. Tabela 18), verificou-se uma diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. Foram encontradas diferenças significativas entre pacientes saudáveis, com valores 

laboratoriais dentro dos valores de referência, e pacientes cujos valores se encontram muito 

alterados e superiores a 5 mg/dl. Por outro lado, entre os 2,5 mg/dl de creatinina e valores 

superiores a 10 mg/dl não se encontram diferenças significativas, isto é, valores mais elevados 

de creatinina não são sinónimo de rins mais modificados ao exame ecográfico. E, ainda, é 

possível verificar que, quer os pacientes com valores até 2,5 mg/dl de creatinina, quer os com 
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valores entre os 2,5 e os 5 mg/dl, não parecem diferir muito em termos de alterações 

ecográficas renais. Assim, apesar de variações de ecogenecidade estarem associadas às de 

creatinina (Siddappa et al., 2013) e apesar de alterações ecográficas serem achados comuns na 

DRA e DRC (D’Anjou & Pennick, 2015), a avaliação feita parece ser sempre bastante 

subjetiva (Lamont et al., 1990). 

É importante salientar o facto de o grupo que apresenta valores entre 2,5 e 5 mg/dl ser o grupo 

de score de creatinina com menos elementos e, por isso, mais influenciado por valores de 

observações mais discordantes. Foi possível identificar um elemento do grupo que 

apresentava 2,7 mg/dl de creatinina e, por isso, pertencia a este grupo, mas tinha um score 

ecográfico de valor zero, muito díspar de todos os outros elementos. Este paciente era um 

animal que se apresentou à consulta em mau estado geral, caquexia e desidratação extremas, o 

que pode explicar as alterações dos resultados laboratoriais. Retirando este paciente, é 

possível verificar que passa a haver uma diferença, em termos de alterações ecográficas, entre 

os pacientes considerados saudáveis e os de todos os grupos cujos valores de creatinina são 

superiores a 2,5 mg/dl (p=0,001).  

Assim, quando se comparam análises laboratoriais, é possível verificar que scores ecográficos 

próximos de zero significam, muito provavelmente, animais com resultados analíticos dentro 

dos parâmetros de referência. É também possível verificar que achados ecográficos mais 

alterados não significam animais com resultados laboratoriais mais expressivos. Mais uma 

vez, conclui-se que rins que ao exame ecográfico se apresentam mais modificados estão 

muitas vezes associados a alterações nos resultados laboratoriais de análise de sangue. No 

entanto, rins ecograficamente mais modificados não são sinónimo de resultados mais 

expressivos, assim como também rins ecograficamente menos modificados não são sinónimo 

de resultados menos expressivos.  

Parte IV - Conclusão 

 

Em termos de parâmetros quantitativos verificaram-se diferenças significativas na largura do 

rim direito, comprimento do rim direito e RCM do rim esquerdo, na comparação entre 

pacientes saudáveis, com DRA e com DRC. Verificou-se ainda que os rins de pacientes com 

DRA parecem ser maiores que os rins de animais saudáveis e com DRC. Por outro lado, as 

diferenças observadas corresponderam sobretudo ao rim direito, cuja avaliação está mais 

suscetível a influências externas. A diminuição da espessura cortical, como reflexo não só de 

uma diminuição da TFG mas também de atrofia tubular, e diminuição do comprimento e 
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largura renais em DRC não se verificaram. Quanto ao RCM, parâmetro bastante fiável na 

avaliação ecográfica dos rins, verificou-se haver diferenças significativas. Contudo, o rácio 

parece aumentar em pacientes DRC, contrariamente ao esperado, e o resultado estatístico não 

foi tãoexpressivo como seria de esperar. Além disso, em termos diferentes parâmetros 

quantitativos, apenas se detetou diferença entre o rim direito e o esquerdo no parâmetro da 

largura, sendo que o rim direito parece ter valores superiores de largura e, consequentemente, 

ser um rim tendencialmente maior que o esquerdo.  

Por outro lado, avaliando o exame ecográfico em relação a parâmetros qualitativos e não em 

termos de valores absolutos, foi possível verificar que existe diferença entre grupos de 

animais saudáveis comparativamente aos pacientes com DRA e com DRC. Ou seja, 

ecograficamente, rins pouco alterados correspondem geralmente a animais com ausência de 

sinais clínicos compatíveis com DR e com análises laboratoriais sem alteração nos resultados. 

Por outro lado, rins ecograficamente mais alterados correspondem a animais com sintomas e 

sinais clínicos, e com análises sanguíneas alteradas. No entanto, rins mais alterados ao exame 

ecográfico não correspondem, obrigatoriamente, a animais com sintomatologia mais grave, nem a 

resultados de análises laboratoriais mais expressivos. Além disso, foi ainda possível verificar 

que pacientes saudáveis podem apresentar rins ecograficamente alterados e que pacientes com 

DR podem não evidenciar qualquer alteração. 

Desta forma, é possível confirmar a utilidade do exame ecográfico na avaliação do aspeto 

renal, dada a enorme quantidade de informação que é possível recolher. No entanto, mesmo 

tendo em conta as limitações da análise estatística utilizada, é possível também verificar 

grande variabilidade e subjectividade associadas a parâmetros quantitativos e qualitativos. 

Assim, apesar da grande importância do exame ecográfico, não se deve descurar nunca uma 

recolha completa da história do paciente, um exame clínico e físico detalhado, assim como a 

realização de mais exames complementares. É também importante a realização de exames 

ecográficos de rotina a animais saudáveis, para descartar a variabilidade individual e para se 

obterem parâmetros de referência mais adequados. É ainda importante a realização de vários 

exames ecográficos, a um mesmo paciente e em diferentes momentos, para se avaliar a 

progressão das alterações e da DR. Tendo em conta o que se verifica na medicina humana, 

parecem ser necessários mais estudos em animais sobre a relevância de alterações ecográficas, 

quantitativas e qualitativas, na DR e a sua importância clínica (Park et al., 2008). A ecografia é 

um bom meio de auxílio ao diagnóstico quando complementada com uma avaliação global mas 

também o mais detalhada possível do paciente.  
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