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RESUMO 

 

Na casuística veterinária de felinos domésticos, o número de pacientes geriátricos vem 

aumentando, exigindo cuidados diferenciados e rotineiros. Dentre as doenças que 

mais acometem esses animais está a Doença Renal Crônica (DRC), caracterizada 

pela perda progressiva e irreversível das unidades funcionais renais e por 

consequentes desequilíbrios na homeostase sistêmica. O presente trabalho teve como 

objetivo traçar o perfil dos pacientes idosos diagnosticados com DRC atendidos no 

Hvet – UnB. Foram coletados dados da ata referente aos atendimentos realizados no 

período de janeiro a agosto de 2016, 137 animais possuíam idade igual ou superior a 

sete anos e dentre esses, 37 animais eram diagnosticados com DRC associada ou 

não a outra patologia. Foram coletadas informações desses 37 animais como idade, 

sexo, raça e valor da creatinina sérica, com o intuito de descrever o perfil desses 

pacientes e classifica-los quanto aos estágios da IRIS (International Renal Interest 

Society). Utilizando somente o parâmetro da creatinina sérica, três animais foram 

classificados no estágio I da doença, enquanto a grande maioria dos animais foi 

classificada nos estágios II e III (25 animais) e seis animais classificados em estágio 

IV. Os dados levantados mostram um grande número de animais idosos atendidos 

pelo hospital veterinário e, dentre esses, 27% acometidos pela DRC, enfatizando a 

necessidade de check-ups periódicos nos felinos acima dos sete anos de idade. Para 

deste modo que sejam feitos diagnósticos precoces que se desenrolem em um 

tratamento mais eficaz, possibilitando qualidade de vida para esses pacientes por um 

período mais longo.  

Palavras-chave: geriatria felina; néfrons; estadiamento; nefropatia; doenças crônicas. 
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ABSTRACT 

 

In the case load of feline medicine, the number of geriatric patients has been growing, 

making necessary different and periodic care. Among the diseases that affect those 

animals we can find Chronic Kidney Disease (CKD), that is defined by irreversible and 

progressive loss of the renal functional structure and consequently imbalances in the 

systemic homeostasis. This work aimed to draw the profile of older cats treated on HVet 

– UnB and diagnosed with CKD. Information from patient records have been collected 

relative to the treatments from January to August of 2016, 137 animals were seven 

years old or older and among these cats, 37 were diagnosed with CKD associated or 

not to other disease. It was collected information like age, gender, breed and serum 

creatinine values of these 37 animals, with the objective to describe the profile of those 

patients and stage them according to the IRIS (International Renal Interest Society) 

system. Based only on plasma creatinine concentration, three cats were classified as 

stage I of the disease, while most the animals were classified as stages II and III (25 

cats) and six were classified as stage IV. The data show a large number of older 

animals treated at the Veterinary Hospital and among those, 27% were diagnosed with 

CKD, emphasizing the need of periodical check-ups in cats older than seven years, 

making possible early diagnosis, effective treatment and improve quality of life for those 

patients for longer time. 

Key-worlds: veterinary geriatrics; nephrons; staging; nephropathy; chronic diseases.  
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PARTE I 

 

1. Introdução 

 

 Na rotina clínica veterinária, os pacientes geriátricos têm se tornado cada 

vez mais numerosos, e com esses, vêm os inúmeros desafios tanto para o médico 

veterinário quanto para o tutor, para que se mantenha a saúde e o bem-estar desses 

animais (RICHARDS et al., 2005; PITTARI et al., 2009). Dentre as doenças que mais 

acometem esses pacientes está a Doença Renal Crônica (DRC), importante fator de 

morbidade, queda da qualidade de vida e óbito entre os pacientes idosos. 

 A Doença Renal Crônica (DRC) é definida como a patologia que acomete 

os rins por um período de pelo menos três meses, com declínio da taxa de filtração 

glomerular (TFG). No dia-a-dia das clínicas veterinárias é possível fazer uma avaliação 

indireta dessa taxa através da mensuração da ureia e creatinina séricas (POLZIN, 

2008; POLZIN, 2011; BROWN, 2011). A prevalência da doença nos felinos domésticos 

é de aproximadamente 1 a 3% (BROWN, 2011; KOGIKA et al., 2015). Dentre estes, 

cerca de 35% são animais idosos (POLZIN & OSBORN, 1986; KRAWIEC & 

GELBERG, 1989). 

 Na rotina de atendimentos do Hospital Veterinário de Pequenos Animais da 

Universidade de Brasília (HVet-UnB), tem-se acesso direto a essa casuística e 

comprovação real da magnitude de ocorrência dessa doença, principalmente nos 

animais com idade acima dos sete anos. Assim como acesso a dados como o número 

crescente de pacientes em fase geriátrica. Com necessidade de um acompanhamento 

clínico diferenciado e periódico, para que doenças crônicas e de caráter progressivo, 

como a DRC, possam ser diagnosticadas de forma precoce e manejadas de forma 

adequada. De modo a promover bem-estar ao paciente, independente da sua 

expectativa de vida. 

 O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil do paciente doente 

renal crônico idoso atendido pelo Hospital veterinário de pequenos animais da 

Universidade de Brasília (UNB), para tanto, foram utilizados dados dos animais 

condizentes com o perfil desejado, atendidos no período de janeiro a agosto de 2016. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA 

 Os rins são formados pelos néfrons, e os mesmos são divididos em 

glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto 

coletor (FINCO, 1995; NEWMAN et al., 2009). Os felinos domésticos possuem cerca 

de 200.000 dessas pequenas unidades filtradoras (DIBARTOLA, 2006; BROWN, 

2011). Essas, são responsáveis pela formação da urina em três etapas, sendo a 

primeira a fase de filtração glomerular, a segunda de reabsorção tubular e a última de 

secreção tubular. Tais etapas são reguladas por hormônios produzidos pelo próprio 

rim ou extra-renais (FINCO, 1995). 

Dentre as funções dos rins estão a manutenção do equilíbrio hídrico, por 

meio de sua capacidade de concentrar e diluir a urina; manutenção do equilíbrio 

eletrolítico, através da excreção ou reabsorção do sódio, potássio, cálcio, cloro, 

magnésio e, principalmente, do fósforo; são, ainda, responsáveis pela manutenção do 

equilíbrio ácido-básico, devido a sua capacidade de produzir bicarbonato a fim de 

equilibrar o pH sanguíneo (KOGIKA et al., 2015). O rim tem a função essencial de 

excretar compostos nitrogenados não proteicos como a ureia, a creatinina e o ácido 

úrico (FINCO, 1995; BROWN, 2011). Além de atuarem na regulação e síntese de 

hormônios e substâncias com ação vascular, como a vitamina D e eritropoietina, renina 

e as prostaglandinas (KOGIKA et al., 2015). 

 A Doença Renal Crônica (DRC) é uma patologia bastante comum entre os 

felinos domésticos (SPARKES et al., 2016), principalmente entre os idosos, podendo 

afetar 30% ou mais da população com mais de 15 anos de idade (LULICH et al., 1992). 

A DRC é importante causa de mortalidade entre os felinos com idade igual ou superior 

a cinco anos, sendo a causa da morte de mais de 13% dos animais com idade média 

de 15 anos (O’NEILL et al., 2015). A doença não tem relação com raça ou idade, 

podendo acometer animais independentemente desses fatores (POLZIN et al., 2005). 

Em relação aos cães, na espécie felina, a prevalência da DRC é duas a três vezes 

maior (POLZIN, 2007), sendo as raças mais acometidas os Maine Coon, Abissínios, 

Siameses, Russian Blue e os Burmeses (POLZIN et al., 2005; POLZIN, 2007). 
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 Antigamente, a doença somente era diagnosticada em casos extremos, 

onde o animal já passava por um processo de falência renal e possuía um péssimo 

prognóstico (LEES, 2004). O diagnóstico precoce e o manejo adequado do paciente 

doente renal crônico vêm se tornando cada vez mais comum com o advento de novos 

meios diagnósticos e novas tecnologias, aumentando o bem-estar do mesmo, assim 

como sua expectativa de vida (KOGIKA et al., 2015). 

 

2.1.1 Etiologia e Fisiopatogenia 

 A etiologia da DRC ainda não está totalmente elucidada. Pode-se dizer até 

mesmo que é obscura (SPARKES et al., 2016). Estudos histopatológicos mostraram 

que a maioria dos animais possuem nefrite tubulointersticial e fibrose renal 

(CHAKRABARTI et al., 2013; MCLELAND et al., 2015). Todavia, outra infinidade de 

causas podem provocar lesões que tenham como consequência a DRC. Dentre elas 

estão os agentes tóxicos, a glomerulonefrite crônica, pielonefrite crônica, hipóxia renal, 

obstrução do trato urinário superior e infecções virais por retrovírus ou morbilivirus 

(WHITE et al., 2011; WOO et al., 2012; REYNOLDS & LEFEBVRE, 2013; FURUYA et 

al., 2014; FURUYA et al., 2016). Outras causas podem ser a amiloidose renal, a 

doença renal policística, linfoma renal, nefropatia hipercalcêmica e desordens 

congênitas (DIBARTOLA et al., 1987; LULICH et al.,1992; REYNOLDS & LEFEBVRE, 

2013). 

 A DRC é caracterizada pela perda das unidades funcionais do rim, também 

conhecidas como, néfrons. Essa perda é gradativa e permanente, tornando irreversível 

e progressiva a perda das funções metabólica, endócrina e excretora deste órgão 

(BROWN, 1999; POLZIN et al., 2010; POLZIN, 2011). No local onde houver perda de 

tecido renal, haverá uma substituição do mesmo por tecido conjuntivo fibroso (FINCO 

et al., 1999; GRAUER, 2005; GRAUER, 2010). A grande reserva renal funcional torna 

o diagnóstico precoce difícil, pois há uma inconsistência entre a perda de néfrons e as 

alterações funcionais renais, permitindo que o animal aparente estar saudável por 

longos períodos (BROWN, 2011). 

 Quando a função renal declina, os processos que deveriam ocorrer 

naturalmente neste órgão param de acontecer, acarretando acúmulo de compostos 



4 
 

que deveriam ser excretados, como o fósforo e a creatinina, assim como perda de 

componentes que deveriam ser retidos como a água e proteínas (BARTGES, 2012). 

A perda de néfrons leva à redução da Taxa de Filtração Glomerular (TFG), causando 

azotemia, ou seja, o acúmulo de compostos nitrogenados não proteicos (ureia e 

creatinina) no sangue. Na espécie felina, este quadro só pode ser visto quando já 

houve perda de cerca de 60% ou mais de néfrons (KOGIKA et al., 2015) e as 

manifestações clínicas começam a aparecer quando várias funções renais já estão 

comprometidas. O conjunto de sintomas pode ser chamado de síndrome urêmica ou 

uremia, causando alterações em diversos sistemas e órgãos, comprometendo o trato 

gastrintestinal, sistema endócrino, sistema hematológico e homeostático, sistema 

cardiorrespiratório, sistema nervoso central e periférico e alterações no equilíbrio 

acidobásico e hidroeletrolítico (BROWN, 1999; POLZIN et al., 2004; POLZIN et al., 

2005; POLZIN, 2010). 

 

2.1.2 Sinais Clínicos 

 As manifestações clínicas da doença nem sempre são evidentes ou podem 

nem mesmo existir, sendo este o caso dos pacientes assintomáticos. Estes somente 

serão diagnosticados com exames laboratoriais e de imagem rotineiros (KOGIKA et 

al., 2015), o que enfatiza a necessidade de check-ups periódicos, principalmente nos 

animais idosos (SPARKES et al., 2016). Alguns animais acometidos pela DRC podem 

apresentar manifestações clínicas como perda de peso corporal e massa muscular, 

poliúria e polidipsia, hiporexia ou até mesmo anorexia, vômito, halitose, gastrenterite e 

ulcerações gástricas (BARTGES, 2012). 

 A perda de néfrons compromete a função renal e os rins perdem a 

capacidade de concentrar a urina. A consequente perda de líquido gera um aumento 

da ingestão de água compensatória a este desequilíbrio (LEES, 2004; MCGROTTY, 

2008). Sintomas gastrintestinais como, diarreia, vômito, perda de peso e anorexia são 

decorrentes da uremia (POLZIN, 2008; ELLIOT & WATSON, 2009; WAKI et al., 2010), 

assim como os sinais neurológicos, como ataxia, tremores em musculatura estriada 

esquelética, fraqueza e letargia (POLZIN, 2010; POLZIN, 2011). A hipertensão arterial 

sistêmica também é muito comum nesses pacientes, podendo acometer até 80% dos 
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doentes renais crônicos (POLZIN, 2011). A associação dos sinais clínicos supracitados 

e a gravidade deles, dependerá do grau de comprometimento renal e do 

acompanhamento clínico-veterinário. 

 

2.1.3 Diagnóstico e Estadiamento 

DIAGNÓSTICO 

Primeiramente o animal deve ser avaliado fisicamente e uma anamnese 

minuciosa deve ser realizada com o tutor (POLZIN et al., 2004; SPARKES et al., 2016). 

Posteriormente, exames de rotina devem ser realizados como a urinálise, incluindo a 

relação entre a proteína e creatinina urinárias (UPC); bioquímica sérica com 

mensuração de proteína plasmática, uréia e creatinina; eletrólitos, principalmente 

fósforo e potássio; aferição da pressão arterial; exames de imagem (radiografia e 

ultrassonografia) e biópsia ou punção aspirativa renal, apesar de esses procedimentos 

raramente serem utilizados na rotina clínica, sendo aplicados, mais comumente, em 

estudos científicos. A identificação de possíveis doenças concomitantes também faz 

parte de um bom diagnóstico, o exemplo mais comum é o hipertireoidismo. Cabe, 

ainda, ao médico veterinário identificar complicações causadas pela própria DRC 

(POLZIN, 2008; SPARKES et al., 2016). O hemograma também faz parte na rotina de 

exames do paciente doente renal para auxiliar o diagnóstico de anemias decorrentes 

do declínio da eritropoietina e a presença de leucograma característico de estresse 

por acúmulo do cortisol que deveria ser excretado via urina (MCGROTTY, 2008). 

Por não haver um biomarcador que faça uma avaliação mais precisa da 

função renal, na rotina clínica, os valores séricos de ureia e creatinina e a densidade 

urinária são utilizados como meio diagnóstico para a DRC (FINCH, 2014; BARAL, 

2015). A creatinina é o marcador mais confiável para as disfunções renais, apesar de 

continuar sendo um marcador impreciso por ser afetado pelo nível de hidratação e 

quantidade de massa magra do animal (CHEW et al., 2011; SPARKES et al., 2016). 

Os níveis séricos de creatinina devem ser menores do que 1,6 mg/dl e a densidade 

urinária deve ser maior que 1.035 (SPARKES et al., 2016). Novos meios diagnósticos 

vêm crescendo no meio veterinário, tais como: a mensuração da Taxa de Filtração 

Glomerular, avaliada pelo “clearence” ou depuração real, utilizando substâncias como 
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inulina e creatinina exógena (CHEW et al., 2011; FINCH, 2014; PAEPE et al., 2015); 

a Dimetilarginina Simétrica (SDMA), um marcador mais sensível e precoce para a DRC 

(HALL et al., 2014; IRIS); mensuração da cistatina C sérica e detecção de 

microalbuminúria, métodos utilizados amplamente na medicina humana, todavia, sua 

relevância na medicina veterinária não está clara e requer maiores estudos (SPARKES 

et al., 2016). Estudos recentes propõem a utilização do Beta-hidroxidobutirato como 

um marcador para a DRC. Tal substância é produzida em casos de balanço energético 

negativo ou diminuição da utilização da glicose. Estudos também sugerem pesquisas 

mais aprofundadas a respeito de hipercolesterolemia encontrada em felinos doentes 

renais crônicos (GORMAN et al., 2016). 

Os rins se encontram irregulares e diminuídos de volume ao serem 

palpados, o que pode ser confirmado com exames de imagem como a ultrassonografia 

e radiografia. A renomegalia também pode ocorrer em casos de neoplasia, pielonefrite 

e obstrução uretral (BARTGES, 2012). Azotemia e diluição inapropriada da urina estão 

presentes (menor de 1.035 de densidade urinária em felinos), assim como a acidose 

metabólica e a hiperfosfatemia (BARTGES, 2012). Ainda pode-se observar 

hipocalemia, anemia não-regenerativa, hipoalbuminemia, dislipidemia e infecção 

bacteriana do trato urinário (BARTGES, 2012). Outro ponto importante é a hipertensão 

arterial, que ocorre em 40 a 80% dos pacientes (POLZIN, 2011). A proteinúria pode 

ocorrer e está associada com um prognóstico pior e progressão mais rápida da doença 

se comparados pacientes proteinúricos a pacientes que não possuem essa condição 

(JACOB, 2005; SYME, 2006). 

 

ESTADIAMENTO 

 Segundo os critérios estabelecidos pela IRIS (International Renal Interest 

Society, 2016), para gatos hidratados, o estágio I da DRC é caracterizado por não 

haver azotemia (creatinina sérica menor do que 1,6 mg/dl em felinos). No entanto 

outros marcadores podem mostrar certo grau de comprometimento renal, como 

exames de imagem (Ultrassonografia e Radiografia), urinálise com presença de 

proteinúria, isostenúria, presença de cilindros e, em alguns animais, aumento da 

pressão arterial (BROWN, 1999; LEES, 2004; POLZIN, 2006; GRAUER, 2010; WAKI 
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et al., 2010). No estágio II pode-se observar uma leve azotemia com sinais clínicos de 

moderados a ausentes, com níveis de creatinina sérica entre 1,6 e 2,8 mg/dl. No 

Estágio III, a azotemia renal é moderada e sinais extra renais da doença têm maior 

probabilidade de estarem presentes. Nessa fase os níveis de creatinina sérica vão de 

2,9 a 5 mg/dl. O último estágio, o estágio IV, é caracterizado por uma maior ocorrência 

de crises urêmicas e aparecimento de sinais clínicos sistêmicos. A creatinina encontra-

se em níveis maiores do que 5,0 mg/dl. 

 Também, de acordo com os parâmetros da IRIS, o sub-estadiamento da 

DRC é realizado mediante a análise de parâmetros como a proteinúria e o aumento 

da pressão arterial. Felinos com relação proteína/creatinina urinárias (UPC) menor do 

que 0,2 não são considerados proteinúrico. Já pacientes com essa relação entre 0,2 

até 0,4 estão no limiar superior e merecem atenção quanto ao agravamento da 

doença, já que uma relação maior que 0,4 caracteriza o quadro de proteinúria. Vale 

ressaltar que o grau de proteinúria pode decair de acordo com a piora do quadro. Desta 

forma, pacientes em estágio III ou IV podem não apresentar tal disfunção. Quanto a 

hipertensão, os animais são classificados por meio da mensuração da pressão 

sistólica e, dependendo do valor encontrado são sub-estadiados de acordo com o grau 

de dano que pode ser causado em órgãos alvo. Pacientes com mínimo risco de lesão 

têm pressão sistólica menor do que 150 mmHg. Entre 150 e 159 mmHg o risco é baixo 

e de 160 a 179 mmHg o risco é moderado. Mensurações maiores ou iguais a 180 

mmHg mostram alto risco de dano em órgãos alvo. O aumento persistente desse valor 

deve ser julgado com mais de uma mensuração. 
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Fonte: Adaptado de www.iris-kidney.com (IRIS – International Renal Interest Society). 

 

2.1.4 Tratamento 

 O plano de tratamento dos pacientes com doença renal crônica pode ser 

estabelecido com base no estadiamento da IRIS, mas vale ressaltar que o mesmo 

deve ser individualizado de acordo com as necessidades do paciente e disponibilidade 

do tutor (SPARKES et al., 2016). Este plano deve ser focado no tratamento de suporte 

e terapia sintomática, sempre levando em consideração a qualidade de vida do animal 

e, quando possível, uma evolução mais lenta da doença (BARTGES, 2012; SPARKES 

et al., 2016). Primeiramente, devem ser procuradas causas para a DRC tais como as 

infecções do trato urinário, as nefrolitíases e urolitíases, o linfoma renal, entre outras 

que permitam tratamento específico e retardo da evolução da doença (SPARKES et 

al., 2016). Após o estabelecimento do plano de tratamento, deve-se levar em 

consideração a cronicidade do quadro e a necessidade de monitoração regular 

(SPARKES et al., 2016). Bartges (2012), propõe um acrônimo para auxiliar no manejo 

da DRC, que se baseia nos excessos e deficiências causados pela doença: 

http://www.iris-kidney.com/
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NEPHRONS – N de nutrição; E eletrólitos; P de pH do sangue e proteinúria; H de 

hidratação; R de retenção de compostos que deveriam ser excretados via urina; O de 

outros danos causados aos rins; N de função neuroendócrina (hiperparatireoidismo, 

anemia hipoproliferativa e hipertensão); S de monitoração seriada. 

 Um dos principais pontos a ser manejado é a desidratação. Ela ocorre 

devido a diurese anormal que, em graus variados, está presente nos pacientes 

doentes renais, principalmente nos estágios III e IV da doença (LANGSTON, 2008; 

POLZIN, 2011). Manter diversas fontes de água de boa qualidade e aumentar a oferta 

de alimentos úmidos são alternativas para manter o estado de hidratação do animal 

(SEEFELDT & CHAPMAN, 1979). Em casos extremos, pode-se utilizar a 

administração de líquidos por meio de tubos de alimentação ou fluidoterapia 

subcutânea, neste último caso é necessário cuidado para evitar uma super-hidratação. 

O volume de 75 a 150 ml a cada 1 ou 3 dias é o recomendado em literatura (SPARKES 

et al., 2016).  

O manejo dietético desses animais é outro ponto a ser observado, o mesmo 

deve ter como objetivo a manutenção da massa muscular e uma condição corpórea 

ótima (BARTGES, 2012). As formulações veterinárias contam com restrição de 

proteínas e fósforo, principalmente. Além disso, são dietas com alta densidade 

calórica, restritas em sódio, com suplementação de cálcio, vitamina B e ômega 3 

(SPARKES et al., 2016). Cães alimentados com dietas ricas em ômega 3 mostraram 

diminuição da hipertensão glomerular e aumento da expectativa de vida (FINCH et al., 

2012; KOCH et al., 2013; GHYS et al., 2015).  Este composto reduz a 

hipercolesterolemia, promove a supressão de processos inflamatórios, diminui a 

pressão sanguínea, tem ação antioxidante e exerce influência positiva na 

hemodinâmica renal e limitação da calcificação intra-renal (POLZIN et al., 2005; 

MARTORELLI & KOGIKA, 2009; POLZIN, 2011). Todavia a dose terapêutica ainda 

não foi estabelecida.  

Vários estudos mostram o aumento da sobrevida de animais alimentados 

com dietas renais. Em um dos estudos os pacientes alimentados com dieta normal 

tiveram sobrevida de 264 dias, enquanto os alimentados com dietas renais tiveram 

sobrevida de 633 dias. Em outro estudo os valores da sobrevida para animais 
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alimentados com dieta normal e dieta renal foram, respectivamente, 210 e 480 dias 

(ELLIOT et al., 2000; PLANTINGA et al., 2005). Dietas renais têm mostrado 

significativa eficácia quanto a redução dos sinais de uremia e prolongamento da vida 

dos doentes renais crônicos (LEES, 2004; POLZIN, 2006; ELLIOTT et al., 2000; 

PLANTINGA et al., 2005).  

Quelantes de fósforo podem ser utilizados nos casos em que somente a 

dieta renal não é suficientemente eficaz quanto ao controle dos níveis séricos de 

fósforo (SPARKES et al., 2016), agentes com o hidróxido de alumínio (90 mg/Kg/dia), 

o carbonato de cálcio (90 mg/Kg/dia), acetato de cálcio (60 – 90 mg/Kg/dia) podem ser 

utilizados (WAGNER et al., 2003; KIDDER & CHEW, 2009; SCHMIDT et al., 2012; 

KING et al., 2015). 

O manejo da hipercalcemia pode ser feito por meio da utilização da terapia 

com calcitriol (Vitamina D ativada), que potencialmente ajuda na prevenção do 

hiperparatireoidismo secundário renal, sendo que seu benefício para cães e humanos 

já se mostrou real (DEBRITO et al., 2013), mas em felinos domésticos não tem 

mostrado o mesmo benefício (HOSTUTLER et al., 2006). A falta de maiores estudos 

e a dificuldade de dosar o composto para a utilização em gatos, torna o seu uso, ainda, 

contraindicado (SPARKES et al., 2016). 

A suplementação com potássio é outro ponto de suma importância, visto 

que a hipocalemia é responsável por sinais clínicos tais como letargia, inapetência, 

constipação e pode contribuir para uma acidose metabólica (KUWAHARA et al., 2006; 

KING et al., 2007; CHAKRABARTI et al., 2012). O potássio sérico deve ser 

rotineiramente mensurado e a suplementação deve ser realizada quando este se 

encontra menor do que 3,5 mEq/l, sendo a dose inicial de 1 a 4 mEq/gato a cada 12 

horas, ajustando-se a dose conforme a resposta de cada animal. Vale ressaltar que 

em estágios avançados da doença quadros de hipercalemia podem ser vistos 

(SPARKES et al., 2016).   

A hipertensão sistêmica, que ocorre em 40 a 80% dos pacientes (POLZIN, 

2011) gera grande preocupação quanto ao dano a órgãos alvo (IRIS; BROWN et al., 

2007). A hipertensão é definida com uma pressão arterial sistólica maior do que 160 a 
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180 mmHg (ELLIOTT et al., 2001; BIJSMANS et al., 2015). Ela está associada a 

severidade da proteinúria (HUNSICKER et al., 1997; SYME et al., 2006; JEPSON et 

al., 2007; BACIC et al., 2010), que pode ser reduzida com a terapia anti-hipertensiva 

adequada, geralmente a terapia com amlodipina (0,0625 – 0,25 mg/Kg a cada 24 

horas) é a mais utilizada nos felinos. Outros fármacos podem ser utilizados, 

principalmente em animal refratários ao medicamento de escolha, por exemplo o 

benazepril (0,25 – 0,5 mg/Kg a acada 24 horas), o propanolol (2,5 - 5,0 mg/gato a cada 

8 horas), ou ainda o atenolol (6,25 – 12,5 mg/Kg a cada 12 horas) (SPARKES et al., 

2016). 

A proteinúria, outro achado significativo em pacientes doentes renais 

crônicos, deve ser controlada, diminuindo dessa forma a progressão da DRC. Nos 

casos em que os pacientes têm perda de proteína na urina existe certo grau de 

hipertensão glomerular, que leva a perda de albumina, inflamação e fibrose renais 

(RUGGENNENTI et al., 2012). Para redução da pressão no interior dos capilares 

glomerulares e redução da gravidade da proteinúria, medicamentos com o benazepril 

(0,25 – 0,5 mg/Kg a cada 12 horas) podem ser utilizados e tem mostrado efeito 

benéfico para tal fim (KING et al., 2006; MIZUTANI et al., 2006; WATANABE & 

MISHINA, 2007). Entretanto o uso do medicamento até o presente momento não 

demonstrou benefícios à expectativa de vida em gatos (KING et al., 2006; MIZUTANI 

et al., 2006). Mais recentemente o medicamento telmisartan (1 mg/Kg a cada 24 horas) 

vem sendo utilizado para o mesmo fim e com sucesso (SENT et al., 2015). A IRIS 

indica o início do tratamento com tais medicamentos em pacientes com relação 

proteína:creatinina urinária maior do que 0,4. 

A náusea, vômito e a consequente inapetência devem ser controlados no 

intuito de melhorar a qualidade de vida do animal. Este quadro decorre da presença 

de toxinas urêmicas no sangue (SPARKES et al., 2016). Antieméticos de ação central 

devem ser utilizados quando necessário, exemplos são o maropitant (1 mg/Kg a cada 

24 horas por via subcutânea ou endovenosa e 2 mg/Kg a cada 24 horas por via oral), 

a mirtazapina (0,5 mg/Kg a cada 48 horas ou 1,88 mg/gato a cada 48 horas) e a 

ondansetrona (0,5 – 1,0 mg/Kg a cada 6 ou 8 horas por via subcutânea) (QUIMBY & 

LUNN, 2013; QUIMBY et al., 2014; QUIMBY et al., 2015). A mitarzapina parece ter 
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efeito benéfico tanto para redução do vômito quanto para aumento de apetite e peso 

corpóreo (QUIMBY & LUNN, 2013). Bloqueadores H2 e inibidores da bomba de prótons 

podem ser utilizados em pacientes com certo grau de gastrite por hiperacidose. Seriam 

eles a famotidina (0,5 – 1 mg/Kg a cada 12 ou 24 horas por via oral) e o omeprazol 

(0,5 – 1 mg/Kg a cada 12 ou 24 horas por via oral) (SPARKES et al., 2016). O 

omeprazol parece ter efeito superior ao da famotidina em felinos (PARKINSON et al., 

2015). 

Outro ponto a ser dada a devida importância são as infecções bacterianas 

do trato urinário inferior, que ocorrem com uma frequência em torno de 15 a 30% 

(BARBER et al., 1999; MAYER-ROENNE et al., 2007; BAILIFF et al., 2008; WHITE et 

al., 2013). Estas geralmente ocorrem de forma subclínica e as fêmeas são mais 

propensas a apresentarem tal quadro (WHITE et al., 2013). As bactérias mais 

comumente isoladas são a Escherichia coli, representando de 60 a 57%, 

Enterococcus, Staphylococcus, Pseudomonas, Enterobacter, Streptococcus e 

Klebsiella sp. (SPARKES et al., 2016). O tratamento deve ser realizado com base em 

cultura e antibiograma das amostras de urina, para evitar a resistência bacteriana 

(ROWLANDS et al., 2011). Se necessário, um tratamento inicial deve ser realizado 

com Amoxicilina (11-15 mg/Kg por via oral a cada 8 horas), durante 2 a 3 semanas 

(WEESE et al., 2011). A eficácia do tratamento deve ser acompanhada através de 

exames de cultura urinária, sendo o primeiro teste deve ser feito após uma semana do 

início do tratamento (SPARKES et al., 2016). 

Outras terapias adjuvantes são: terapia com anabolizantes na tentativa de 

contornar uma anemia não-regenerativa (HARKIN et al., 2000); terapia com células 

tronco, porém sem garantias de efeitos benéficos (QUIMBY et al., 2011; QUIMBY et 

al., 2013); transplante renal, somente possível em algumas regiões ao redor do mundo 

(SCHMIEDT et al., 2008; ROUDEBUSH et al., 2009; YEATES, 2014; DANIELSON et 

al., 2015); e diálise peritoneal, indicada nos casos de Insuficiência renal aguda ou nos 

quadros de agudização da Doença Renal Crônica (LANGSTON et al., 1997; ROSS & 

LOBATO, 2013). 
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2.1.5 Prognóstico 

 Detectar a doença precocemente é um fator de suma importância na 

resposta do paciente ao tratamento, possibilitando uma sobrevida mais longa e 

qualidade de vida durante o processo (BARTGES, 2012).  Felinos com diagnóstico 

realizado nos estágios II e III tem expectativa de vida de cerca de um a três anos após 

serem diagnosticados (POLZIN, 2005). Comparativamente, felinos diagnosticados em 

estágio II e cães diagnosticados no mesmo estágio tem expectativa de vida de meses 

a anos e de semanas a meses, respectivamente (BROWN, 1999; POLZIN, 2007). 

 

3. Objetivo 

 

 O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil dos pacientes idosos da espécie 

felina diagnosticados com Doença Renal Crônica (DRC) atendidos no Hvet – UnB no 

período de janeiro a agosto de 2016, através da compilação de dados como, idade, 

sexo, raça e creatinina sérica. Por meio dessas informações, objetivou-se descrever o 

perfil desses pacientes, classificá-los quanto aos estágios da IRIS (International Renal 

Interest Society) e reforçar a importância dos cuidados com os pacientes idosos, 

principalmente quando diagnosticados com doenças crônicas. 

 

4. Materiais e Métodos 

 

 Foram coletados dados da ata referente aos atendimentos do período de 

janeiro a agosto de 2016, em busca de pacientes que atendessem aos critérios de 

idade para animais idosos. Neste trabalho foram considerados idosos os animais 

acima de 7 anos (RICHARDS et al., 2005). Dentre os pesquisados, 137 animais 

atendiam a este critério, 37 desses possuíam diagnóstico de Doença Renal Crônica 

(DRC) associada ou não a outra doença. Os 37 prontuários dos pacientes idosos e 

doentes renais crônicos foram estudados para que fosse possível traçar o perfil desses 

felinos. As informações coletadas foram organizadas em planilhas no programa 

Excel®2010 para posterior análise dos dados. As informações coletadas foram idade, 

sexo, raça e creatinina sérica. 
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 Após a análise dos dados os animais portadores de DRC, foram 

classificados de acordo com o sistema proposto pela IRIS, que consiste em quatro 

estágios: I – DRC não azotêmica (Creatinina < 1,6 mg/dL); II – azotemia renal leve 

(Creatinina 1,6 – 2,8 mg/dL); III – azotemia renal moderada (Creatinina 2.9 – 5,0 

mg/dL); IV – azotemia renal grave (Creatinina > 5,0 mg/dL) (International Renal Interest 

Society). 

 O número de atendimentos de animais idosos em relação ao número de 

atendimentos totais do período de janeiro a agosto de 2016 também foi computado, a 

fim de demostrar a importância do atendimento aos animais idosos, assim como para 

enfatizar a necessidade do preparo do médico veterinário e do tutor para que se 

ofereça bem-estar e qualidade de vida nessa fase da vida. 

 

5. Resultados e Discussão 

 

 Durante os meses de janeiro a agosto de 2016, foram realizados 1.196 

atendimentos a felinos no HVet-UnB, entre novas consultas e retornos, 386, ou seja, 

cerca de 32% foram atendimentos a animais com mais de sete anos de idade (Figura 

1). Essa informação reforça a importância do aprimoramento das equipes veterinárias 

e seu empenho em compreender e aplicar programas de cuidados a felinos idosos. 

Cabe a equipe impactar positivamente a vida desses animais e de seus tutores, pois 

a idade por si só não é uma doença. Porém, com o avançar da idade, novos desafios 

e doenças mais complexas surgem e, por isso, as decisões, quanto ao manejo desses 

animais, devem ser mais assertivas para um melhor controle das patologias que 

podem afligir esses gatos (RICHARDS et al., 2005). Quanto a DRC podemos destacar 

o fato de que nem sempre os sinais clínicos são evidentes e, nesses casos, o 

diagnóstico somente é possível com exames rotineiros, o que enfatiza a necessidade 

de check-ups periódicos, principalmente em pacientes idosos (KOGIKA, et al. 2015; 

SPARKES et al, 2016). Caso contrário esses animais somente terão seu diagnóstico 

em estágios mais avançados da doença, onde nem sempre um tratamento efetivo 

pode ser instituído.  
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Figura 1: Atendimentos prestados a felinos no período de janeiro a agosto de 2016. 

  

 O número de gatos idosos atendidos nesse período foi de 137 animais, 

distribuídos entre diversas afecções, 37 desses animais foram diagnosticados com 

DRC, ou seja, 27% dos animais idosos atendidos no período de janeiro a agosto de 

2016 eram doentes renais crônicos, como demonstrado na figura 2, valor pouco abaixo 

do relatado pelos autores Polzin (1986), Krawiec (1989) e Lulich (1992), de cerca de 

30 a 35% de prevalência da doença entre os felinos idosos. A maioria desses relatos, 

porém abrange uma faixa etária mais elevada, enquanto o presente trabalho utilizou a 

idade de 7 anos como início do período geriátrico em gatos, levando em consideração 

essa maior margem de idades, pode-se considerar este valor alto e relevante quanto 

ao acometimento de felinos domésticos pela DRC. Isso levando em consideração que 

a DRC é uma importante causa de mortalidade em felinos com idade igual ou superior 

a cinco anos (O’NEILL et al., 2015). 

Atendimentos - Felinos

Menos de 7 anos de idade Mais de 7 anos de idade

32%
68%
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Figura 2: Animais idosos atendidos no HVet-UnB no período de janeiro a agosto de 

2016. 

 

 Outro dado importante é a relação entre o número total de pacientes 

doentes renais crônicos e o número de pacientes idosos em meio a esses. Um número 

de 45 animais foram diagnosticados com DRC neste período, oito destes possuíam 

menos de sete anos de idade e 37 animais tinham idade igual ou superior a sete anos. 

Portanto, cerca de 82% dos animais diagnosticados se encontravam na faixa de idade 

correspondente a fase idosa da vida de um felino, a distribuição dos mesmos por idade 

encontra-se na figura 3. Tal dado está bem acima do valor encontrado por DiBartola 

em 1987 onde a porcentagem de animais doentes renais crônicos com mais de 7 anos 

era de cerca de 53%, pode-se atribuir este valor mais baixo á época em que o estudo 

foi realizado, onde os meios diagnósticos eram menos sofisticados e precisos. Vale 

ressaltar que a doença em si não possui relação direta com a idade, podendo acometer 

felinos independente deste fator (POLZIN et al., 2005). 

 No presente estudo, aproximadamente 31% dos 45 animais acometidos 

pela doença possuíam idade abaixo dos 10 anos; 35% idade entre 10 e 15 anos; 33% 

idade maior do que 15 anos. Estes são valores muito semelhantes aos encontrados 

em análise dos dados submetidos ao Veterinary Medical Data Base at Purdue 

University entre os anos de 1980 e 1990, em que os valores encontrados foram de 

Animais Idosos

Diagnósticos diversos DRC

27%

73%
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37% de felinos com menos de 10 anos de idade, 31% entre 10 e 15 anos e 32% de 

animais com mais de 15 anos de idade (LULICH et al., 1992).  

 

 

Figura 3: Distribuição dos casos de DRC por idade (janeira a agosto de 2016). 

 

 Dentre os 37 animais idosos, 15 eram machos e 22 fêmeas. Deste modo, o 

número de fêmeas supera o número de machos acometidos pela doença 

minimamente, não chegando a mostrar diferença percentual significante entre os 

gêneros; 33 animais não possuíam raça definida e quatro pertenciam a raça Persa. O 

grande número de animais sem raça definida pode ser explicado pelo fato da coleta 

de dados ter sido realizada em um hospital universitário, com a maioria dos tutores 

pertencentes a baixa renda. Deve-se levar em consideração, também, que a grande 

maioria dos felinos no Brasil são animais sem raça definida ou mestiços. Em outro 

ambiente, com um outro perfil socioeconômico, o número de animais de raça pura 

pode ser maior devido à ocorrência de doenças congênitas como, por exemplo, a 

Doença Renal Policística (PKD) em gatos da raça Persa, sendo este um fator 

predisponente para a doença (DIBARTOLA et al., 1987; LULICH et al.,1992; 

REYNOLDS & LEFEBVRE, 2013). Estudos relatam que as raças mais acometidas 

Pacientes - DRC

7 - 9 anos 10 - 12 anos 13 - 15 anos 16 -18 anos 19 ou mais anos

6

7

9

11

4
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pela DRC são os Maine Coon, Abissínios, Siameses, Russian Blue e Burmeses 

(POLZIN et al., 2005; POLZIN, 2007). 

 O estadiamento desses 37 animais foi realizado de acordo com o sistema 

proposto pela IRIS. O resultado encontrado pode ser visto na figura 4 e os valores de 

creatinina sérica médios por idade podem ser vistos na tabela 1. Somente 34 animais 

tiveram seus valores de creatinina sérica analisados, pois três prontuários não 

puderam ser encontrados. O sub-estadiamento não foi realizado devido à falta de 

dados, por ser este um estudo retrospectivo. 

 

 

Figura 4: Estadiamento dos pacientes doentes renais crônicos com idade igual ou 

superior a sete anos atendidos no HVet-UnB. 

 

 

Idade dos pacientes com DRC 
(anos) 

Média dos valores de Creatinina 
Sérica  

7 – 9 5,2 

10 – 12 3,6 

13 – 15  3,3 

16 – 18 3,8 

19 ou mais 2,5 

Tabela 1: Valores de creatinina sérica médios por idade dos animais diagnosticados 

com DRC atendidos no período de janeiro a agosto de 2016. 

Estadiamento - DRC

Estágio I Estágio II Estágio III Estágio IV

3

19

6

6



19 
 

 Os três animais em estágio I da doença, podem ter chegado ao hospital 

com valores de creatinina sérica alterados, mas após hidratação adequada esse valor 

pode ter sido normalizado. Outros exames diagnósticos podem ser realizados para 

análise do grau de comprometimento renal, tais como exames de imagem (radiografia 

e ultrassonografia), urinálise para detecção de proteinúria, cilindrúria e isostenúria e, 

algumas vezes, detecção de hipertensão arterial sistêmica (BROWN, 1999; LEES, 

2004; POLZIN, 2006; GRAUER, 2010; WAKI et al., 2010). Outra doença que pode 

mascarar uma DRC é o hipertireoidismo e animais doentes renais com quadros de 

normalização da creatinina sérica devem ser testados para detecção de uma possível 

disfunção tireoidiana, uma vez que as duas enfermidades podem ocorrer 

simultaneamente (METZGER & REBAR, 2012). Outra explicação para a redução dos 

níveis séricos de creatinina, assim como de ureia, é a fluidoterapia excessiva, que 

pode causar hemodiluição e provocar essa alteração de valores (KOGIKA et al,. 2015). 

A grande maioria dos animais se encontrava em estágio II e III (25 animais), 

muito provavelmente por se encontrarem estáveis, hidratados e sob tratamento e 

monitoração constantes, como é indicado por essa ser uma doença progressiva e 

irreversível (BROWN, 1999; POLZIN et al., 2010; POLZIN, 2011). Seis animais tinham 

valores de creatinina sérica maiores do que 5 mg/dL e foram classificados como 

estágio IV da DRC. Valores tão altos de creatinina sérica sugerem evolução final da 

doença, onde o número de néfrons está bastante reduzido (KOGIKA et al., 2015). 

Esses pacientes poderiam estar descompensados e desidratados ou poderiam estar 

sofrendo com um quadro de agudização da DRC. É comum nesta fase final da doença 

o surgimento de crises urêmicas. Tais episódios podem aparecer no decorrer da vida 

desses pacientes e devem ser controlados para evitar uma maior perda de função 

renal. O tratamento nestes casos é semelhante ao instituído em episódios de 

insuficiência renal aguda (KOGIKA et al., 2015), sendo a diálise peritoneal o mais 

indicado (LANGSTON et al., 1997; ROSS & LOBATO, 2013). 
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6. Conclusão 

 

Os dados encontrados no presente trabalho sugerem um valor significante 

de felinos domésticos idosos (mais de sete anos de idade) atendidos no HVet-UnB. 

Este número exige preparo da equipe para lidar com os desafios terapêuticos impostos 

nessa fase da vida desses pacientes. Uma das doenças que mais afligem esses 

animais é a Doença Renal Crônica (DRC), sendo a ocorrência da mesma, em 

pacientes idosos, no presente estudo, de 27%, valor semelhante ao relatado na 

literatura. Somente oito animais abaixo dos sete anos de idade apresentavam DRC e 

37 tinham idade igual ou superior a sete anos, enfatizando a grande ocorrência da 

doença em animais senis e a importância de check-ups periódicos. Assim torna-se 

possível a realização de um diagnóstico precoce, tanto para que possa ser feito o 

estadiamento da doença, quanto para uma melhor manutenção do bem-estar, 

realização de um tratamento mais eficaz e, se possível, retardar a progressão da 

doença. Sugere-se mais estudos referentes a sobrevida desses animais de acordo 

com o estágio da DRC em que foram diagnosticados, para que se tenha mais 

referências prognósticas para uso do médico veterinário e um melhor entendimento 

por parte do tutor a respeito da sobrevida do seu animal. 
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PARTE II 

 

1. Introdução 

 O Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de Medicina Veterinária da 

Universidade de Brasília – UnB é de suma importância para o aprimoramento do aluno 

que está se formando, permitindo que este possa assimilar na prática os 

conhecimentos teóricos obtidos ao longo da graduação. Objetiva, por tanto, a 

introdução do aluno na rotina médica, processo fundamental para que o jovem 

profissional desenvolva raciocínio clínico e habilidade em tarefas rotineiras como, por 

exemplo, a contenção de animais e obtenção de material para exames laboratoriais. 

Permite também o contato direto do aluno com as adversidades que poderão ser 

encontradas em sua futura rotina profissional, além de permitir o contato direto com o 

meio profissional veterinário e proprietários de diferentes perfis. O estágio foi realizado 

na área de clínica médica de pequenos animais no Hospital Veterinário Escola de 

Pequenos Animais da Universidade de Brasília (UnB), sob supervisão da professora 

Christine Souza Martins, com duração de 3 meses, tendo início em 08/08/2016 e 

término na segunda semana do mês de novembro, durante este período foram 

completadas 480 horas de atividades referentes à rotina do Médico Veterinário de 

animais de companhia, contando tanto com a estrutura física quanto humana do 

hospital veterinário. 

2. Hospital Veterinário Escola de Pequenos Animais (UnB) 

 

2.1. Estrutura Física 

 O hospital escola de Pequenos Animais possui atendimento nas áreas de clínica 

médica geral que inclui especialidade como: cardiologia, diagnóstico por imagem, 

dermatologia e clínica de felinos. E na área de clínica cirúrgica, que inclui as seguintes 

especialidades: oftalmologia, ortopedia e neurologia. O hospital é composto por seis 

consultórios, dois centros cirúrgicos, internação para cães, internação para gatos, sala 

para realização de radiografias e outra para ultrassonografia, uma sala para o Banco 
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de Sangue Canino, farmácia, recepção, administração, sala de descanso e estudos 

dos residentes, copa e banheiros.   

2.2. Atividades Desenvolvidas 

 Os estagiários faziam rodízio em cada setor: atendimento de cães, 

internação de cães, atendimento de felinos, cardiologia e ultrassonografia. Desta 

forma, cada estagiário acompanha as atividades em todos os setores. As principais 

atividades realizadas foram:  

- Acompanhamento das consultas: anamnese e exame físico geral (avaliação de 

frequências cardíaca e respiratória, estado geral, temperatura, tempo de 

preenchimento capilar, coloração das mucosas, estado de hidratação e linfonodos), 

bem como colheita de materiais para exames laboratoriais (hemograma, bioquímicos, 

parasitológicos, urinálise, microbiológicos, etc); 

- Acompanhamento de procedimentos realizados na internação: fluidoterapia 

(colocação de cateter, escolha do fluido), realização de medicações, exames físicos 

periódicos nos animais internados, transfusões, toracocenteses, abdominocenteses, 

reanimações cardiorrespiratórias, etc;  

- Acompanhamento da rotina da cardiologia: anamnese, exame físico, exames 

auxiliares, aferição pressão arterial sistólica, eletrocardiograma, radiografia torácica e 

ecocardiografia; - Caso solicitado, o aluno deveria acompanhar o paciente em exames 

de diagnóstico por imagem, como radiografias e ultrassonografia.  

 Frequentemente, o aluno era questionado acerca das suspeitas clínicas, 

exames diagnósticos e tratamento a serem realizados. A contenção física para 

obtenção de materiais para realização de exames laboratoriais também era realizada 

pelo estagiário quando solicitado pelo médico veterinário responsável.  Os estagiários 

deveriam chegar às 8 horas da manhã e as atividades encerravam às 18h. O horário 

de almoço era de 12h as 14h, dependendo do ritmo das atividades. Cada estagiário 

deveria trajar um jaleco ou pijama cirúrgico e ter sempre disponível um termômetro, 

um estetoscópio, uma caneta e um caderno de anotações.   
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 Às terças-feiras, as 13h30 eram realizadas reuniões para discussão de 

casos clínicos mais complexos onde os professores orientavam as condutas dos 

residentes, sendo aberta à participação dos estagiários, assim como possíveis aulas 

ministradas neste mesmo período. 

2.3. Casuística 

 Durante o período de 08 de agosto de 2016 à 08 de novembro de 2016, 

foram acompanhados 268 casos clínicos (Gráfico 1), entre felinos e caninos, durante 

a rotina medica do Hospital Escola de Pequenos Animais (UNB). As Tabelas 1 e 2, 

respectivamente, mostram as suspeitas/diagnóstico dos pacientes felinos e caninos 

atendidos neste período. Os Gráficos 2 e 3, mostram a proporção das principais 

suspeitas/diagnósticos no grupo de felinos e caninos, respectivamente, durante o 

período do estágio 

 

 

 

 

Gráfico 1: Proporção de cães e gatos atendidos durante 
o período do Estágio Final

Felinos Cães
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166 
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Tabela 1 –  Relação de suspeitas clínicas e diagnósticos dos pacientes felinos durante 

o período de estágio. Havia gatos que apresentavam mais de uma doença, porém as 

suspeitas/diagnósticos foram contabilizadas separadamente. 

Suspeita/Diagnóstico Número de Gatos 

Dermatologia 9 

Dermatofitose 3 

Abscesso 1 

Otite 2 

Atopia 1 

DAPE 1 

Dermatite psicogênica  1 

Trato Gastrintestinal 18 

Vômito a esclarecer 1 

Doença periodontal grave 1 

Gastrite 2 

Esofagite 1 

Giardíase 1 

Colangite 2 

Megacólon 1 

Pancreatite 2 

Cystoisospora 1 

Diarréia a esclarecer 1 

Glossite 1 

Doença intestinal inflamatória 2 

Linfoma intestinal  1 

Constipação à esclarecer 1 

Trato Urinário 30 

Doença renal crônica 15 

Insuficiência renal aguda 1 

Doença do trato inferior 1 

Urolitíase 7 

Ligadura de ureter 1 

Cistite intersticial  3 

Cistite bacteriana 2 

Doença Renal Policística (PKD) 1 

Obstrução uretral 3 

Disúria à esclarecer 1 

Sistema Circulatório/Hematologia 3 

Anemia hemolítica imunomediada 1 

Hemoplasmose 2 

Trato Respiratório 3 

Complexo respiratório 3 
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Trato Reprodutor 2 

Distocia 1 

Gestação 1 

Oncologia 6 

Linfoma 4 

Neoplasia mamária 2 

Sistema Nervoso 5 

Trauma cranioencefálico 1 

Hipoplasia cerebelar 2 

Epilepsia 2 

Sistema Locomotor 5 

Fraturas 2 

Trauma 3 

Sistema Endócrino 2 

Hipertireoidismo 2 

Outros 19 

Positivos para Vírus da Leucemia 
Felino (FeLV) 

6 

Suspeita de Peritonite Infecciosa 
Felina (PIF) 

2 

Intoxicação à esclarecer 1 

Check-up 10 

 

 

Gráfico 2: Proporção de suspeita/diagnóstico entre os felinos

Dermatologia Trato Gastrointestinal

Trato Urinário Sistema Circulatório/Hematologia

Trato Respiratório Trato Reprodutor

Oncologia Sistema Nervoso

Sistema Locomotor Sistema Endócrino

Outros
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Tabela 2 - Relação de suspeitas clínicas e diagnósticos dos cães atendidos durante o 

período de estágio. Haviam cães que apresentavam mais de uma doença, porém as 

suspeitas/diagnósticos foram contabilizadas separadamente. 

Suspeita/Diagnóstico Número de Cães 

Dermatologia 17 

DAPE (dermatite alérgica à picada de 
ectoparasitos) 

5 

Otite 3 

Sarna sarcóptica 1 

Sarna demodécica 1 

Dermatofitose 2 

Atopia 4 

Dermatite úmida 1 

Trato Gastrintestinal 32 

Parvovirose 7 

Gastrite 1 

Corpo estranho 1 

Indiscrição alimentar 1 

Hepatopatia crônica 2 

Hérnia umbilical 1 

Peritonite 1 

Hipersensibilidade alimentar  1 

Verminose 6 

Anorexia a esclarecer 1 

Doença periodontal 1 

Corpo estranho 1 

Colite 1 

Hepatopatia 2 

Ascite 3 

Diarréia à esclarecer 1 

Fístula peri-anal 1 

Trato Urinário 8 

Doença renal crônica 6 

Síndrome nefrótica 1 

Pielonefrite 1 

Sistema Circulatório/Hematologia 8 

Aplasia medular 2 

Hipoplasia medular 3 

Coagulopatia 2 

Anemia hemolítica imunomediada 1 

Trato Respiratório 6 

Broncopneumonia 1 
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Bronquite Alérgica 1 

Colapso de traqueia 1 

Dispneia a esclarecer 1 

Contusão pulmonar 1 

Hemotórax 1 

Trato Reprodutor 14 

Piometra 5 

Piometra de coto uterino 1 

Distocia 4 

Hiperplasia endometrial cística 1 

Pseudociese 1 

Gestação 1 

Criptorquidismo   1 

Oncologia 19 

Neoplasia mamária 6 

Mastocitoma 1 

Neoplasia abdominal 4 

Linfoma 2 

Hemangiossarcoma 1 

Carcinoma anaplásico 1 

Melanoma amelanocítico 1 

Neoplasia testicular 2 

Histiocitoma 1 

Sistema Nervoso 5 

Trauma cranioencefálico 3 

Epilepsia 1 

Trauma medular 1 

Sistema Locomotor 3 

Fraturas 1 

Politraumatizados 1 

Discopatia 1 

Sistema Endócrino 7 

Hiperadrenocorticismo 4 

Hipotireoidismo 1 

Diabetes Mellitus 2 

Sistema Cardiovascular 6 

Degeneração mixomatosa da válvula 
mitral 

3 

Arritmias 1 

Cardiomiopatia Dilatada 1 

Endocardite 1 

Infecciosas 29 

Erliquiose 13 

Leishmaniose 11 
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Babesiose 3 

Cinomose 2 

Outros 12 

Botulismo 1 

Catarata 1 

Polimiosite 2 

Lúpus 1 

Ecocardiograma pré-operatório 3 

Check-up 4 

 

 

2.4. Discussão 

 No decorrer do estágio no Hospital Veterinário de Pequenos Animais da 

Universidade de Brasília (HVet-UnB), observou-se uma grande incidência de 

pacientes felinos acometidos por Doença Renal Crônica (DRC), em relação aos 

demais diagnósticos ou suspeitas clinicas, as urolitíases foram o segundo maior 

achado, tornando as doenças do trato urinário as patologias mais prevalentes entre os 

felinos. A DRC tendo maior prevalência entre os animais idosos, podendo estar 

acompanhada ou não do processo de formação de urólitos, este, por sua vez, se 

Grafico 3: Proporção de suspeita/diagnóstico entre os caninos

Dermatologia Trato Gastrointestinal

Trato Urinário Sistema Circulatório/Hematologia
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ocorrendo separadamente da DRC, mais prevalentes entre os animas adultos jovens. 

A infecção pelo FeLV (Vírus da Leucemia Felina) continua sendo observada com muita 

frequência entre os felinos, justificado pela falta de conhecimento dos tutores, assim 

como a falta, muitas vezes, de orientação veterinária quanto a essa doença, em geral 

esses animais são jovens, não vacinados e com acesso à rua. 

 Entre os cães pode-se observar uma ocorrência consideravelmente alta de 

doenças infectocontagiosas, principalmente, erliquiose e leishmaniose. O controle 

dessas doenças é difícil, principalmente em áreas endêmicas, muitas vezes a 

cooperação do tutor para controle dos ectoparasitos, tanto no ambiente quando no 

próprio animal, é falha, dificultando a redução de casos dessas doenças. As doenças 

do trato gastrointestinal também têm alta incidência entre os cães, destacando-se as 

gastroenterites hemorrágicas, causadas principalmente pela Parvovirose, e as 

indiscrições alimentares em animais jovens. 

3. Conclusão 

 O Estágio Final no Hospital Escola de Pequenos Animais (UNB) 

proporcionou à estagiária a oportunidade de acompanhar a rotina da clínica de 

pequenos animais. Possibilitando o contato com possíveis áreas para um futuro 

profissional, assim como proporcionando vivencia real da rotina do clinico veterinário 

e seus desafios. Somente neste período da graduação o aspecto prático do curso de 

Medicina Veterinária pode ser inteiramente vivenciado, dando ao aluno uma 

experiência mais viva e dinâmica da profissão. 

 De forma geral, a experiência única, vivenciada no estágio final, é 

importante introdutora do futuro médico veterinário ao ambiente de trabalho, às 

atividades desenvolvidas no mesmo, à vivência e convivência com os pacientes, 

colegas de trabalho e tutores dos animais. Mesmo com a constante falte de materiais, 

que prejudicava o acompanhamento de procedimentos e o atendimento no geral o 

estágio foi proveitoso. O acompanhamento de discussões, consultas, procedimentos 

e exames promove enriquecimento e amadurecimento profissional, moldando o 

veterinário para o mercado de trabalho. 
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 A realização de estudos retrospectivos se torna difícil no HVet-Unb, devido 

à falta de informações nos prontuários ou devido ao fato de, muitas vezes, não 

poderem ser encontrados, sugere-se mais atenção no preenchimento dos mesmos e 

um método de arquivo mais moderno, facilitando a realização de estudos que servirão 

para analisar os protocolos utilizados no hospital e a eficiência desses, assim como 

permitirá a análise do perfil dos pacientes e tutores. 


