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RESUMO 
 
Introdução: A incidência de doenças do trato urinário na clínica de animais de 
companhia é relativamente alta, acometendo animais de diferentes idades e 
raças. Realizou-se este estudo retrospectivo com o objetivo de descrever os 
achados laboratoriais de 32 pacientes caninos portadores de doença do trato 
urinário atendidos no Hospital Veterinário Universitário da Universidade Federal 
do Piauí, no período de setembro de 2017 a setembro de 2018. Dentre as 
alterações observadas neste estudo a nefrite apresentou-se como a 
enfermidade de maior ocorrência (59,38%). Metodologia: Obteve-se acesso 
aos laudos dos exames de hemograma, análises bioquímicas, urinálise e valor 
da relação proteína creatinina urinária (RPC), exames estes realizados no 
laboratório de Patologia Clínica Veterinária do Hospital Veterinário Universitário 
(HVU), da Universidade Federal do Piauí.  Resultados e Discussão: Dentre 
as alterações observadas neste estudo a nefrite apresentou-se como a 
enfermidade de maior ocorrência (59,38%). Os achados no sedimento urinário 
indicativos de Infecção do Trato Urinário (ITU) são piúria, bacteriúria e 
hematúria; destes, a bacteriúria é a mais específica. Conclusões: As 
alterações laboratoriais mais relevantes em cães que apresentam doenças do 
trato urinário são anemia, elevação das dosagens séricas de creatinina e ureia, 
hipoalbuminemia, aumento da relação proteína-creatinina urinária e diminuição 
da densidade urinária associada aos achados na avaliação do sedimento 
urinário. 
 Palavras-chave – Bioquímica; Urinálise; Diagnóstico laboratorial. 

___________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: The incidence of urinary tract diseases in the pet clinic is 
relatively high, affecting animals of different ages and races. This retrospective 
study was performed to describe the laboratory findings of 32 canine patients 
with urinary tract disease treated at the University Veterinary Hospital of the 
Federal University of Piauí, from September 2017 to September 2018. Among 
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the changes observed In this study, nephritis was the most common disease 
(59.38%) Methodology: We obtained access to reports of blood counts, 
biochemical analyzes, urinalysis and value of urinary creatinine protein ratio 
(PRC). carried out at the Veterinary Clinical Pathology laboratory of the 
University Veterinary Hospital (HVU) of the Federal University of Piauí. Results 
and Discussion: Among the changes observed in this study, nephritis was the 
most common disease (59.38%). Urinary sediment findings indicative of Urinary 
Tract Infection (UTI) are pyuria, bacteriuria, and hematuria; Of these, bacteriuria 
is the most specific. Conclusions: The most relevant laboratory alterations in 
dogs with urinary tract diseases are anemia, elevated serum creatinine and 
urea dosages, hypoalbuminemia, increased urinary protein-creatinine ratio and 
decreased urinary density associated with findings in urinary sediment 
evaluation. 

 Keywords- Biochemistry; Urinalysis; Laboratory diagnosis. 

___________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

A incidência de doenças do trato urinário na clínica de animais de 
companhia é relativamente alta, acometendo animais de diferentes idades e 
raças. É de grande importância o diagnóstico precoce de doença renal para 
que o tratamento seja realizado de forma adequada e que o prognóstico seja o 
melhor possível.  

 A nefrite intersticial pode ter uma causa infecciosa ou não infecciosa e 
ser classificada como aguda, subaguda ou crônica em sua duração. 
Caracteriza-se histologicamente pela infiltração de linfócitos, plasmócitos e 
macrófagos no interstício, na forma crônica da doença ocorre comumente 
fibrose intersticial. Em muitas doenças, o infiltrado celular inflamatório é visível 
somente microscopicamente e não está associado à insuficiência renal 
(erliquiose canina e anemia infecciosa equina). A insuficiência renal pode 
ocorrer quando há no interstício renal infiltrado inflamatório moderado a intenso 
e fibrose visível macroscopicamente. (Newman et al., 2013; Santos et al., 
2016). 

Dentre os exames laboratoriais utilizados para uma avaliação específica 
do sistema urinário tem-se a urinálise e a dosagem da relação proteína 
creatinina urinária (RPC). O exame de urina consiste na avaliação físico-
química e microscópica de uma amostra de urina. Permite avaliação estrutural 
do sistema urinário, detectando a enfermidade de origem renal em estágios 
iniciais além de auxiliar no esclarecimento da etiologia da doença renal. Porém, 
também sofre influência de distúrbios hepáticos, metabólicos, de sistemas 
como o circulatório e o muscular, sendo assim considerado um exame de 
triagem em diversas condições clínicas. (Garcia-Navarro et al., 1996; Nelson e 
Couto, 2015 ; Takahira, 2015). 

Outra forma que pode ser utilizada para se avaliar a presença de 
proteinúria em amostras de urina é o cálculo da relação proteína-creatinina 
urinária (RPC). É a razão entre as concentrações de proteína e de creatinina 
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mensuradas na urina em amostras aleatoriamente coletadas (divide-se a 
concentração de proteína pela concentração de creatinina urinária). É usada 
para quantificar a proteinúria e para orientar na identificação da doença está 
afetando os rins (Thrall et al., 2015). 

 O exame ultrassonográfico dos rins é uma técnica de imagem não 
invasiva e indolor que não apresenta efeitos adversos sobre o paciente. 
Permite a obtenção de informações anatômicas como dimensões, forma, 
contornos, arquitetura interna e condições da parede vesical. Através dessa 
ferramenta pode-se discriminar entre divertículo pélvico, cápsula, córtex, 
medula e seio renal, porém algumas doenças renais podem apresentar os rins 
com aparência normal ou alterações discretas e inconclusivas (Nelson e Couto, 
2015). 

 O diagnóstico laboratorial de lesão renal é realizado através da dosagem 
sérica de nitrogênio ureico (UN) e de creatinina (Cr). Os rins possuem dentre 
suas funções o importante papel de excretar esses dois compostos. Assim, 
quando há como consequência de doença renal o comprometimento de mais 
de setenta e cinco por cento dos néfrons, ocorre o aumento das concentrações 
plasmáticas de UN e de Cr, essa condição é chamada de azotemia. A azotemia 
é o parâmetro laboratorial que melhor indica problemas relacionados com o 
sistema urinário e pode ter origem pré-renal, renal e pós-renal (Thrall et al., 
2015). 

 Observou-se uma grande incidência de pacientes caninos e felinos que 
chegam ao Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Universidade Federal do 
Piauí com suspeita de doença do trato urinário e que são diagnosticados 
através dos exames clínicos e complementares. A partir daí realizou-se este 
estudo retrospectivo em pacientes caninos atendidos no período de setembro 
de 2017 a setembro de 2018, no Hospital Veterinário Universitário (HVU) da 
Universidade Federal do Piauí, no município de Teresina, Piauí. 

 
METODOLOGIA 

 Foram coletados dados de prontuários de pacientes caninos atendidos no 
período de setembro de 2017 a setembro de 2018 no Hospital Veterinário 
Universitário (HVU) da Universidade Federal do Piauí, na cidade de Teresina, 
no estado do Piauí. Obteve-se acesso aos laudos dos exames de hemograma, 
análises bioquímicas, urinálise e valor da relação proteína creatinina urinária 
(RPC), exames estes realizados no laboratório de Patologia Clínica Veterinária 
do Hospital Veterinário Universitário (HVU), da Universidade Federal do Piauí.  

 Selecionou-se para o estudo animais que foram consultados e 
posteriormente encaminhados para a realização de exame ultrassonográfico no 
departamento de Diagnóstico por Imagem, do Hospital Veterinário Universitário 
(HVU), e que ao exame de ultrassom tenham apresentado alterações 
significativas no sistema urinário, uma vez que o presente estudo teve por 
objetivo analisar as alterações presentes nos exames laboratoriais que 
remetessem a patologias no sistema urinário. 
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 Os resultados dos exames foram submetidos a uma análise estatística 
descritiva onde foram avaliadas a média e o desvio padrão, além do percentual 
dos principais resultados. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as alterações observadas neste estudo à nefrite apresentou-se 
como a enfermidade de maior ocorrência (19/32), os dados obtidos dos animais 
que compuseram esse grupo estão apresentados nas tabelas a seguir (Tabelas 
1 e 2). 
Tabela 1. Parâmetros hematológicos (média ± desvio padrão) de cães acometidos com nefrite. 

 

Com base nos valores das médias constatou-se a incidência de anemia 
normocítica e normocrômica, juntamente com a presença de leucocitose com 
desvio à esquerda, fato este que sugere a presença de infecção no organismo, 
diferenciando de um quadro de inflamação; há ainda a presença de neutrofilia e 
monocitose, indicando o início de uma fase crônica. 

 Observou-se a presença de azotemia quando avaliadas as médias 
encontradas para ureia e creatinina séricas, hipoalbuminemia, hipostenúria e 
aumento da relação proteína-creatinina urinárias, conforme mostrado na tabela 
a seguir (tabela 2): 
Tabela 2. Parâmetros bioquímicos séricos e urinários (média ± desvio padrão) de cães 

acometidos com nefrite. 

 
 

Em virtude da alta incidência de cães acometidos pela Erliquiose 
Monocítica Canina que são atendidos no Hospital Veterinário Universitário 
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(HVU) da UFPI, também foram determinadas porcentagens para as alterações 
encontradas no hemograma, como anemia (57,90%), trombocitopenia (47,36%) 
e leucocitose (31,60%). Esses achados condizem com a presença de Erlichia 
canis ou com outros agentes infecciosos. 

 Além da nefrite, também foram evidenciadas através do exame 
ultrassonográfico a presença de esplenomegalia em 47,36% dos animais. A 
esplenomegalia por hiperplasia linforreticular e reticuloendotelial surge em 
resposta a antígenos que se encontram presentes na circulação sanguínea e 
provocam destruição de eritrócitos no baço, acarretando esplenomegalia. 
Ocorre em cães com erliquiose, endocardite bacteriana, brucelose e na anemia 
hemolítica imunomediada (Vieira et al., 2015). 

 Na urinálise foi observada hipostenúria em 36,84% dos animais 
acometidos com nefrite, evidenciando falha renal nestes animais, uma vez que 
os rins perderam a capacidade de concentrar a urina. Na avaliação da relação 
proteína-creatinina urinária constatou-se aumento em 57,90% dos animais 
avaliados, caracterizando um processo de proteinúria. 

 Na avaliação sérica foi encontrada hipoalbuminemia e/ou 
hipoproteinemia em 52,63% dos cães, compatível com a perda proteica pelo 
organismo. Azotemia foi observada em 73,70% dos animais, sugerindo um 
comprometimento renal maior que setenta e cinco por cento. 
CONCLUSÕES 

           Conclui-se que em Teresina, no estado do Piauí, dentre as principais 
enfermidades que acometem o trato urinário de cães atendidos no Hospital 
Veterinário Universitário da Universidade Federal do Piauí é a nefrite. Dentre as 
alterações laboratoriais observadas tem-se anemia, elevação das dosagens 
séricas de creatinina e ureia, hipoalbuminemia, aumento da relação proteína-
creatinina urinária e diminuição da densidade urinária associada aos achados 
na avaliação do sedimento urinário. 
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