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RESUMO

Os rins fazem parte do sistema urinário e são órgãos fundamentais para a homeostase do organismo devido a sua principal função de filtração do 
sangue, reabsorvendo e equilibrando eletrólitos e eliminando substâncias tóxicas ao organismo, como a ureia e a creatinina. Os estudos afirmam 
que os cães estão muito susceptíveis ao desenvolvimento de doença renal, sendo de fundamental importância o uso de exames laboratoriais de 
fácil execução, rápidos e de baixo custo, a fim de realizar o acompanhamento laboratorial dos animais e o diagnóstico de lesões de forma 
precoce, objetivando protelar o desenvolvimento da injúria renal crônica e contribuir com a qualidade de vida dos animais afetados.  O presente 
estudo buscou analisar valores de ureia e creatinina séricas e a relação ureia/creatinina sérica em cães (Canis familiaris) com azotemia, como 
forma de contribuição ao estudo dos índices bioquímicos de função renal na Medicina Veterinária canina e ainda classificar, de acordo com 
parâmetros estabelecidos pela Sociedade Internacional de Interesse Renal (International Renal InterestSociety – IRIS), o grau de azotemia dos 
cães estudados. Para isto o estudo utilizou dados coletados de um laboratório particular localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro-RJ, 
onde foram selecionados 500 cães em estado de azotemia pelos valores elevados de ureia e creatinina séricos (valores de ureia superiores a 
60mg/dL e valores de creatinina superiores a 1,5mg/dL). As dosagens bioquímicas foram realizadas com o uso de espectrofotometria e kits 
bioquímicos enzimáticos e colorimétricos específicos.  Com os resultados não foi identificada prevalência sexual para a ocorrência de azotemia 
renal dentre os 500 cães analisados, e a média de idade dos animais azotêmicos foi de 10,17 ± 4,80 anos, sendo possível observar ainda que 14 
cães apresentavam de 2 a 10 meses de idade, sendo que a maioria desses animais (n=9 ou 64,29%) apresentou a relação ureia/creatinina sérica, 
classificando a azotemia como extra renal. Os resultados obtidos para ureia variaram de 57,9 mg/dL para o valor mínimo e 525 mg/dL para o valor 
máximo, com média de 176,24 ± 102,13 mg/dL. Os resultados de creatinina foram 0,4mg/dL (valor o mínimo) e 18,6 mg/dL(valor máximo), com 
média de 3,76±2,87mg/dL. Já a relação ureia / creatinina séricas apresentou como valor mínimo, 19,77 e como valor máximo, 238,0, obtendo a 
média de 53,72±23,96. Comparando a média para a relação ureia / creatinina séricas com achados de literatura, o presente estudo selecionou 
50,0 como valor de limítrofe para a classificação entre azotemias renais e extra renais. Assim, valores ≤50 para a relação ureia / creatinina séricas 
são considerados provavelmente associado à azotemia renal e valores ≥51, considerados como relacionados à azotemia extra renal. Com base 
nisto, os resultados foram divididos em 2 grupos: renal, com n=271 (54,20%), a relação obteve o valor mínimo de 19,77, valor máximo 50,79 e 
média de 39,12±6,74 e no grupo extra renal, com n=229 (45,8%), os resultados foram de 51,0 como valor mínimo, 238,0 como valor máximo e 
média de 70,97±25,51.Quando comparados os resultados do presente estudo com as características clínicas estabelecidas na tabela IRIS 2016, 
observou-se que n=35 (7%) dos 500 cães se enquadraram no Grau 1, n=140 (28%) cães foram classificados no Grau 2 , n=209 (41,8%) cães no 
Grau 3 e n=116 (23,2%) cães se classificaram no Grau 4. Desta forma, o uso da relação ureia/creatinina sérica pode ser considerada um 
importante aliado na avaliação laboratorial da função renal na prática clínica veterinária dos cães.
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