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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A piometra é uma infecção uterina com consequências sistêmicas em 

decorrência da resposta inflamatória exacerbada.1 Um dos órgãos secundariamente 

afetados é o rim, portanto, essa enfermidade uterina é utilizada como modelo para a 

avaliação da injúria renal aguda (IRA) canina. A causa do insulto não é bem esclarecida 

na literatura, mas, reconhece-se que há alteração glomerular e tubular.2-10 

A IRA possui grande importância na medicina veterinária, por estar 

relacionada ao aumento da mortalidade de pacientes.11 Além disso, esta pode tornar-se 

irreversível e evoluir para a doença renal crônica (DRC), o que a torna foco de estudo 

para o diagnóstico precoce e para o desenvolvimento terapêutico.12,13 Todavia, a 

apresentação clínica pode não ter alterações perceptíveis no começo da IRA, o que retarda 

seu reconhecimento.13 Neste sentido, os exames laboratoriais e de imagem são 

ferramentas importantes para a sobrevivência dos animais acometidos.12,14 

Na utilização dos biomarcadores faz-se necessário para a melhora de suas 

capacidades a união entre o julgamento clínico, o ponto de corte e o momento ideal para 

a avaliação.15 Em razão disso, é significativo compreender alguns pontos: 1) existem os 

biomarcadores estáticos que vão demonstrar as consequências de um insulto e os de 

injúria ativa que apresentam a localização e a resposta no momento avaliado;11,12,16 2) os 

rins possuem reserva funcional e resposta compensatória, portanto, valores dentro da 

normalidade não representam necessariamente o estado de saúde desses órgãos12 e a 

depender do quão essa capacidade está em uso, a resposta a um estímulo ou estressor terá 

maiores repercussões;15 3) não existe um biomarcador ideal, por isso, utiliza-se de painéis 

para o diagnóstico e acompanhamento da evolução da IRA.12,17 

Desse modo, é importante que exista inovações no diagnóstico da IRA na 

espécie canina, especialmente acerca dos biomarcadores renais precoce. Assim, este 

trabalho enfoca a importância do diagnóstico precoce da IRA, na piometra canina, ao 

averiguar a utilidade da dimetil arginina simétrica (SDMA) como biomarcador precoce 

renal frente aos já estabelecidos métodos diagnósticos. Também apresenta uma revisão 

de literatura sobre a IRA, com enfoque na piometra, e as ferramentas disponíveis na rotina 

clínica veterinária para o diagnóstico dessa afecção. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A injúria renal aguda em cadelas com piometra 

A injúria renal aguda (IRA) é um termo que abrange as doenças renais com 

contínuo dano funcional e parenquimatoso de evolução aguda, desde o menos grave até 

a insuficiência. A clínica pode ser silenciosa13 e frequentemente mascarada por outras 

afecções concomitantes, que desvia a atenção do clínico do sistema urinário.18 Tal falha 

no diagnóstico é preocupante por desencadear consequências sérias, visto que mesmo que 

a lesão possa ser reversível, existe um alto índice de mortalidade associada a essa 

enfermidade quando má administrada.11,18,19 

Na piometra, a IRA é um dos principais fatores prognósticos20-22 e deve ser 

uma preocupação ainda que na ausência de azotemia. Uma vez que a maioria desses 

pacientes possuem diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) sem aumento dos 

compostos nitrogenados.2,23 Somado a isso, tem-se a questão de o tratamento cirúrgico 

ser mais um fator de insulto aos rins e não ter como objetivo o manejo da IRA. Portanto, 

as alterações renais permanecem mesmo após a ovariohisterectomia, muita das vezes sem 

apresentação clínica associada.7,22 Assim, caso não haja um acompanhamento por meio 

de análises laboratoriais e exames de imagem, essa pode ser negligenciada e culminar na 

doença renal crônica ou na morte súbita.13,18,22,23 

Mesmo que em cadelas com piometra a doença renal seja comum e muito 

estudada3,5,7-11,21,22, a patofisiologia dessa complicação não está esclarecida.22 Sabe-se que 

diferentes regiões dos rins são afetadas. Aparentemente, têm-se uma lesão glomerular 

com progressão para acometimento tubular e perda da função renal, detectada pela 

presença de proteinúria de alto peso molecular, seguida do aumento da GGTu e, 

posteriormente, azotemia.3,6-8,10 

O insulto inicial aos rins é discutível, no início acreditava-se que fosse uma 

glomerulonefrite secundária a deposição de imunocomplexos.16 Contudo, com o 

aprimoramento dos biomarcadores renais em localizar a lesão, essa teoria foi 

questionada.22 Um estudo avaliou as proteínas urinárias por SDS-PAGE e Western Blot, 

e os resultados demonstraram um acometimento glomerular com a presença de proteínas 

de alto peso molecular. Além disso, foram encontradas imunoglobulinas na urina, o que 

corroboraria com a teoria da glomerulonefrite imunomediada, porém a excreção foi 

relativamente baixa.6 Outro ponto, é que em estudos histopatológicos não foi constatado 
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lesões compatíveis a deposição de imunocomplexos,7-9 bem como, reconhece-se que a 

endotoxemia é uma provável etiologia do insulto, por ser relacionada a azotemia e, 

consequentemente, a pior prognóstico.20 

 

2.2. Os biomarcadores na IRA em cães 

O biomarcador ideal é aquele que detecta alterações específicas aos rins, de 

forma a refletir os insultos iniciais e potencialmente persistentes tanto da patogênese 

quanto da recuperação, ou seja, devem definir a localização, a etiologia, a extensão do 

processo em andamento e a resposta à terapia.12 De modo geral, faz-se o uso de um painel 

de análises para ter mais confiança e probabilidade de detectar uma injúria, pois, apenas 

um biomarcador não alcança todos os requisitos.12,17 

Na utilização dessas ferramentas é importante compreender o 

desenvolvimento da IRA (Figura 1), já que se tem um insulto primário (pontual, 

persistente ou intermitente) que gera uma inflamação capaz de levar a morte renal e, 

consequentemente, a IRA.12 Esta por sua vez pode evoluir para a morte súbita, a 

insuficiência do órgão ou a resolução total ou aparente da lesão, em que no último caso 

mensageiros pró-inflamatórios perpetuam o ciclo.12,13 A diferenciação deste último caso 

é feita por biomarcadores, pois clinicamente os animais não apresentaram alterações.15 

Desta maneira, os biomarcadores identificam a fase ativa do processo ou o 

impacto desse após perda substancial dos néfrons. Pode-se dividir, portanto, em 

biomarcadores estáticos12 que predizem a taxa de filtração glomerular, tais como a 

creatinina, a ureia, o fósforo sérico, a fração de excreção de eletrólitos e a SDMA,10,12,14,24-

26 e biomarcadores de injúria renal ativa que inferem sobre a localização e a resposta a 

diversos insultos,12 por exemplo, a proteinúria, a enzimúria e a sedimentoscopia.12,17 
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FIGURA 1 – Processo de indução, manutenção e reparo da injúria renal aguda. 

Legenda: Os quadrados amarelos são referentes as células, em que o raio representa o insulto, 

as estrelas a inflamação e o quadrado preto a morte celular. 

 

2.2.1. Biomarcadores estáticos 

Ao avaliar a evolução da IRA de forma estática, os testes de função renal 

podem ser inespecíficos e insensíveis. O fato é que alterações nesses biomarcadores não 

é necessariamente suficiente para definir se a injúria está ocorrendo, apenas indicam o 

que já aconteceu. Além disso, valores normais não excluem a presença de danos, pois 

somente após extrapolar as reservas renais que haverá comprometimento da função.27 

Dessa maneira, episódios de insultos podem passar despercebidos até que a capacidade 

reservatória e compensatória dos rins seja esgotada.12 

A taxa de filtração glomerular (TFG) é diretamente relacionada ao número de 

néfrons funcionais, portanto, é o padrão ouro para a avaliação da função renal.10 No 

entanto, a sua mensuração na rotina clínica veterinária é difícil de ser aplicada,28 o que 

leva à necessidade da utilização de estimativas. 

A avaliação da habilidade de concentração da urina pelos rins reflete de forma 

precoce a perda de função renal.29 Essa é analisada durante o exame de urina pela 

refratometria, a qual estima indiretamente a gravidade específica.30 Contudo, por sofrer 
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influência de diversos interferentes extra renais,31 esta análise possui baixa 

sensibilidade,28 sobretudo em cães hospitalizados, pois, esses normalmente estão em 

fluidoterapia, a qual diminui a gravidade específica em resposta ao aumento de volume.11  

Por outro lado, essa análise possui alta acurácia, precisão e repetibilidade,30 assim como, 

é de fácil realização e baixo custo, o que permite a sua aplicação no ambulatório e traz 

informações relevantes, desde que interpretada em conjunto com o histórico e achados 

clínicos. 

O marcador de escolha preconizado para a avaliação da IRA é a 

creatinina.11,13 Esse metabólito se origina a partir da degradação da creatina e da creatina 

fosfatase que são encontradas principalmente nos músculos e no alimento,24 porém, em 

quantidades muito baixas na alimentação comercial.32 Faz-se importante levar em 

consideração que a creatinina é um biomarcador tardio,24,27,33 ou seja, valores normais 

não implicam em um rim com funções plenas.11,16 Ademais, aumento maior ou igual a 

0,3mg/dL na concentração sérica de creatinina em 48 horas já aponta perda progressiva 

da massa renal e possível instalação da IRA,11,13 o que indica um pior prognóstico.11 Isso 

se deve a relação com a TFG ser uma hipérbole retangular, isto é, uma discreta a moderada 

diminuição na TFG eleva minimamente a concentração da creatinina, já taxas 

intensamente reduzidas provocam mudanças significativas nos resultados dessa análise.16 

Outra análise usualmente requisitada para a avaliação da função renal é a 

ureia. Mesmo com sensibilidade semelhante a creatinina, sua produção e excreção não 

são constantes e há reabsorção tubular, o que a torna pouco fidedigna. Principalmente, 

em casos de alimentação rica em proteínas, sangramentos gastrointestinais, estado de 

catabolismo e alguns fármacos que promovem concentrações elevadas sem acometimento 

renal. Vale ressaltar, que nem sempre o aumento da ureia e da creatinina ocorrerá 

concomitantemente16 e a magnitude no momento do diagnóstico não está relacionada a 

maior sobrevida,19 mas avaliações seriadas são importantes para identificar uma 

tendência a progressão da doença e predizer o índice de mortalidade, se considerado os 

interferentes extra renais.13,16,21,34 Ao lembrar que o aumento dos compostos nitrogenados 

(creatinina, ureia e outros), denominado azotemia, é um marcador tardio de perda de 

função renal,17,23,24,27,33 outros métodos diagnósticos são requisitados. Em cadelas com 

piometra, por exemplo, uma baixa incidência de azotemia é visualizada em quadros de 

IRA sabidamente reconhecidos por diferentes testes.2,23 
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Diante desse cenário, percebe-se na literatura a busca constante a novos 

biomarcadores que preveem o início precoce da IRA, seja na urina ou no plasma.12 Um 

biomarcador que demonstrou ser mais precoce que a azotemia na detecção da diminuição 

da TFG e com valor prognóstico foi o fósforo sérico,10,35 em que concentrações elevadas 

foram relacionadas ao óbito de pacientes caninos com IRA.19 Esse é o principal ânion 

intracelular do corpo envolvido na energia celular, na integridade da membrana e no 

metabolismo. O organismo obtém esse mineral por meio da alimentação, o qual é filtrado 

pelo glomérulo para eliminação do excesso na urina. Na manutenção das taxas 

sanguíneas, o paratormônio aumenta a excreção tubular e o hormônio do crescimento a 

reabsorção.16,36,37 Na doença renal, tanto crônica quanto aguda, têm-se a diminuição da 

excreção com consequente hiperfosfatemia. Isto é, não permite a diferenciação dessas 

duas enfermidades. Na interpretação dessa alteração deve-se sempre lembrar que maior 

absorção gastrointestinal, diminuição da excreção por distúrbio hormonal 

(hipoparatireoidismo, hipertireoidismo e acromegalia) ou do trato urinário inferior 

(obstrução uretral e uroabdomen) e causas de translocação celular devem ser consideradas 

como diferencial.36 

O papel dos rins é manter a homeostasia, os quais são os órgãos primários no 

controle do excesso e deficiência de eletrólitos.28,37 Por conseguinte, não apenas o fósforo 

pode ser investigado no diagnóstico da IRA. A relação entre a depuração do eletrólito em 

questão e a da creatinina, denominada de fração de excreção de eletrólitos (FE),16,28,38,39 

permite predizer com uma técnica menos invasiva, mais conveniente e com menor custo 

a depuração fracionada de solutos (DF). Essa última é semelhante a TFG,39 porém aprecia 

o funcionamento dos túbulos renais que são menos frequentemente examinados.38 O 

cálculo da FE pode ser expresso: FEx = (Ux.Pcr)/Ucr.Px), em que x é o elemento 

avaliado, o U é a mensuração na urina e o P no soro.16,28,38,39 A FE do sódio, potássio, 

cloro, fósforo, cálcio e magnésio são geralmente utilizadas e, às vezes, a do bicarbonato.38 

Ademais, compostos como ureia e glicose também podem ter sua depuração avaliada.39 

Embora alguns estudos apontem como um bom indicador de IRA e preditor da evolução 

clínica, em especial o sódio e o potássio,39-41 devido à alta intraindividualidade, há uma 

baixa sensibilidade em condições não controladas, o que torna seu uso questionável e 

limitado na rotina clínica.28,38 

Em relação a aplicabilidade clínica, a SDMA foi amplamente distribuída por 

meio do laboratório IDEXX e incluída pela IRIS no estadiamento da DRC de forma 



7 

 

 

 

 

preliminar.42-44 A metodologia empregada por esses possui maior acurácia do que a DLD 

SDMA ELISA,45 no entanto, como a maioria dos estudos com essa análise houve 

envolvimento da IDEXX laboratórios. Na literatura, encontra-se que a SDMA reconhece 

diminuições na TFG a partir de 30-40%,25,46 em contrapartida aos 75% da creatinina.24 

Isso se deve a particularidade dessa molécula de ser excretada primariamente pelos rins. 

Essa é formada a partir da metilação da arginina,26 portanto, apenas o jejum prolongado 

foi reconhecido como interferente na sua avaliação,29 o que facilmente pode ser 

contornado na rotina clínica. Os estudos com a SDMA, tanto em gatos como em cães, 

apresentam resultados satisfatórios, até mesmo em cardiopatas e idosos com lesões renais 

iniciais.25,26,46-52 Contudo, sua precocidade foi comprovada apenas na DRC,25 visto que 

na pesquisa realizada com cães em IRA, os pacientes se encontravam em azotemia.14 

Nesse sentido, requerem-se pesquisas adicionais para validar sua utilização nos quadros 

agudos iniciais. 

 

2.2.2. Biomarcadores de injuria renal ativa 

 Ao avaliar a lesão ativa, esses biomarcadores, viabilizam reconhecer o 

insulto enquanto é sútil e oculto, mesmo que clinicamente irrelevantes o acúmulo de lesão 

pode levar a impactos severos. Outra vantagem, é que com essa análise pode-se 

acompanhar a progressão para perda de função e estrutura.12 Da mesma maneira que a 

descobertas de biomarcadores estáticos na IRA, existe diversas técnicas em estudo para 

identificar lesões precoces a perda de função.5,14,15,17,28 No entanto, o presente texto se 

manterá no objetivo de apresentar aqueles que são aplicáveis na rotina clínica. 

O primeiro exame a ser discutido é a urinálise, que ainda permanece com 

eficiência superior ou igual a novas tecnologias.53,54 A análise química e de 

sedimentoscopia da urina fornece informações referente a localização da lesão 

(glomerular, tubular e/ou intersticial), igualmente, quanto à progressão da doença.54,55 Um 

exemplo é a visualização dos cilindros, em que os hialinos remetem a lesão glomerular, 

enquanto os granulosos a tubular. Estes ainda variam de grosso a fino que demonstram 

maior gravidade da lesão e culminam ao final da degeneração tubular em cilindro céreo. 

Já a agregação de células inflamatórias com a formação dos cilindros leucocitários reflete 

inflamação intersticial.55,56 Além desses, uma grande quantidade de células renais56,57 e 

hemácias dismórficas indicam doença renal.58 Contudo, na IRA nem sempre há estruturas 
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na microscopia que indiquem lesão, o que ressalva a indispensabilidade da associação a 

outros biomarcadores de injúria renal ativa. 

Na avaliação química existe dois fatores determinantes. A glicosúria, que na 

ausência de hiperglicemia concomitante indica uma inabilidade do túbulo contorcido 

proximal em reabsorver essa molécula de suma relevância ao organismo31 e a proteinúria, 

que pode estar associada a perda glomerular (aumento da permeabilidade), a injúria 

tubular (incapacidade de reabsorção) ou doenças inflamatórias ou infiltrativas.55,59 A 

primeira causa está relacionada a proteínas de alto peso molecular na urina, como a 

albumina, o que ocasiona em uma hipoalbuminemia significativa e outras complicações,55 

como a lesão tubular.12 A segunda localização normalmente é acompanhada por 

cilindrúria55,59 e a terceira por um sedimento ativo.59 Na diferenciação dessas situações 

requer-se a mensuração da microalbuminúria ou a eletroforese, no entanto, são testes mais 

tecnificados e com menor disponibilidade.6,55 

A proteinúria, em especial, é um biomarcador de progressão renal, que possui 

vantagem diagnóstica e terapêutica.12 Com a finalidade de melhorar a interpretação dos 

analitos na urina, relaciona-se a creatinina urinária para corrigir variações na produção de 

urina, por meio da razão simples.5 Uma vez que a depuração da creatinina na urina é 

semelhante a TFG24 e na IRA a presença de oligúria ou poliúria é frequente.18 Desse 

modo, a razão proteína creatina urinária (RPCU) é mais vantajosa, sobretudo por sofrer 

pouca influência das causas pós-renais de proteinúria.10 Portanto, a RPCU é preconizada 

e fornece resultados mais precoces do que a azotemia e a enzimúria, que permitem a 

detecção da agressão renal na fase silenciosa.9,10,22 

A gama-glutamiltransferase urinária (GGTu) se encontra nas células dos 

túbulos renais, assim lesões a essas leva ao extravasamento para a urina.60 Portanto, sua 

detecção em concentração elevada indica injúria ativa aos túbulos, o que permite sua 

utilização tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento da progressão ou 

recuperação da IRA. Percebe-se que a GGTu é eficaz em indicar a IRA com melhor 

sensibilidade que a azotemia.3,5,10 Mas, para melhorar sua avaliação essa também pode 

ser relacionada a creatinina urinária.5 Em contrapartida, em cadelas com piometra a 

mesma sucede a RPCU, provavelmente porque a proteinúria danifica as membranas 

celulares,3-10 o que indicaria um estado mais avançado da IRA nessas pacientes. 
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2.3. A ultrassonografia na detecção da IRA 

Na ultrassonografia convencional, em modo B, os rins são avaliados quanto 

ao seu aspecto morfológico e volume. Na IRA pode ser detectado nefromegalia, alteração 

de ecogenicidade (diminuída ou aumentada), pielectasia e efusão perirrenal.61 Contudo, 

as lesões nem sempre são visualizadas por ultrassonografia, mas, se visualizadas pode 

fornecer informações para a conduta terapêutica.62 

A ultrassonografia em modo B permite a avaliação da morfologia renal, mas 

não fornece informações da função renal. Por isso se faz necessário o uso da 

ultrassonografia com Doppler pulsado, que permite a avaliação do fluxo sanguíneo e de 

alterações da resistência vascular,63 os quais podem ser o primeiro sinal de 

comprometimento funcional.64 No intuito de melhor avaliar a resistência arterial ao fluxo 

sanguíneo foram desenvolvidos os índices do Doppler, com destaque para o índice de 

resistividade (IR) e de pulsabilidade (IP) (Figura 2).65 Esses relacionam as velocidades de 

pico sistólico (PVS) e diastólico final (FVD) sobre a velocidade de pico sistólico e da 

velocidade média (VM), respectivamente. Assim, calcula-se o IR como PVS – FVD/PVS 

e o IP como PVS – FVD/VM.66 

 

 
FIGURA 2 - Mensuração dos índices de resistividade e pulsabilidade 

em rim de cadela hígida pela ultrassonografia em modo 

Doppler colorido e pulsado. 
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O uso do Doppler na ultrassonografia renal possui um valor potencial no 

diagnóstico e no monitoramento de pacientes com IRA.63 Em cães, o IR e o IP são boas 

ferramentas auxiliares para a detecção da doença renal não obstrutiva, sobretudo às 

afecções tubulointersticiais ativas, mas a doença glomerular isolada não pode ser 

descartada.63,67 O aumento destes índices está relacionado a gravidade da doença,68 além 

do mais permite avaliar a eficiência do tratamento instituído, uma vez que a redução dos 

valores ocorre com a recuperação do paciente.67,68 Ademais, por meio dessa técnica é 

possível diferenciar uma azotemia renal da pré-renal,69 bem como, possui maior 

precocidade em relação a alteração laboratorial na complicação renal em hepatopatias70 e 

piometra.23 Ainda na infecção uterina, percebeu-se que o IP foi mais sensível que o IR 

intra-renal.71 

 

3. CONCLUSÃO 

Percebe-se, portanto, que a piometra é uma enfermidade recorrente que se 

agrava com o estabelecimento da IRA, assim como outras patologias. Com isso, têm-se a 

necessidade do desenvolvimento e validação de biomarcadores precoces na IRA. 

Sobretudo, a SDMA que tem apresentado bons resultados na DRC.
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CAPÍTULO 2 – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

BIOMARCADOR RENAL PRECOCE EM CADELAS  

COM PIOMETRA: RPCU OU SDMA?  

Ribeiro, LS; Bragato, N; Qualhato, AF; Camargo, F; Abrão, NB; Iara, IHN; 

Queiroz, TD; Silva, CA; Borges, NC; Arhnold, E; Martins, DB. 

 

RESUMO 

A injúria renal aguda (IRA) faz com que o prognóstico de cadelas com piometra passe a 

ser reservado, com maior probabilidade de óbito. O diagnóstico dessa complicação nos 

rins é um desafio para o clínico veterinário, pois a doença é clinicamente silenciosa. Nesse 

sentido, o uso de exames laboratoriais e ultrassonografia auxiliam na detecção da fase 

inicial da doença. Portanto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a dimetil-arginina 

simétrica (SDMA) como biomarcador precoce em lesão renal aguda de cadelas com 

piometra. Para tanto, comparou-se nove animais com piometra sem azotemia renal, mas 

com diagnóstico de IRA pelos índices de resistividade (IR) e pulsabilidade (IP) em modo 

Doppler colorido e pulsado no ultrassom, com 10 animais hígidos submetidos a 

ovariohisterectomia (OSH) eletiva. Os resultados foram confrontados com outros 

parâmetros laboratoriais indicadores de comprometimento dos rins, em animais não 

azotêmicos renais. Concluiu-se, a partir dos dados obtidos, que a relação proteína 

creatinina urinária (RPCU) é mais precoce que a SDMA, o que a torna a análise 

laboratorial de escolha para a detecção de IRA em cadelas com piometra.  

 

Palavras-chave: canino, doppler pulsado, injúria renal aguda, dimetil-arginina simétrica, 

relação proteína creatinina urinária.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A piometra em cadelas é uma enfermidade uterina comum e potencialmente 

fatal.1 Uma das causas de morte é o desenvolvimento da injúria renal aguda (IRA), 

frequentemente observada nesses pacientes.2-7 Tal complicação além de agravar o 

prognóstico das cadelas, com o aumento da mortalidade8, pode acarretar no 

desenvolvimento da doença renal crônica (DRC).6,7 Desse modo, faz-se substancial a 

detecção precoce por meio de biomarcadores renais, para a instituição da terapia de forma 

eficaz e a avaliação da progressão da enfermidade9-10. Uma vez que a clínica pode ser 

silenciosa11 e mascarada pela afecção primária12, o que pode levar ao negligenciamento 

e, consequentemente, à impossibilidade da reversão das lesões renais.  
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Na literatura percebe-se uma busca constante para o aperfeiçoamento da 

identificação da IRA em estádios precoces, em que a piometra se apresenta como modelo 

de estudo2-7. No entanto, diante de diversas proposições de biomarcadores, a creatinina 

(biomarcador tardio)13,14,15 ainda é preconizada pela Sociedade Internacional de Interesse 

Renal (IRIS), por sua acessibilidade e valor prognóstico.8 Vale ressaltar, contudo, que a 

dimetil-arginina simétrica (SDMA) tem apresentado resultados promissores e até foi 

incluída no estadiamento pela IRIS na DRC.9,13,16-34 Por outro lado, apenas um estudo 

analisou seu papel na IRA, com resultados positivos para a detecção da enfermidade, mas 

sem avaliar sua precocidade em relação a creatinina.9 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar a SDMA como biomarcador 

precoce em lesão renal aguda de cadelas com piometra. Espera-se que com os dados 

encontrados, seja possível contribuir para o diagnóstico preciso, rápido e precoce da IRA 

em cães, no propósito de controlar esta enfermidade e suas complicações. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Delineamento experimental 

Foram selecionadas cadelas sem aumento dos valores de creatinina sérica 

submetidas ao procedimento cirúrgico de ovariohisterectomia (OH) terapêutica (grupo 

piometra) ou eletiva (grupo controle). Essas foram provenientes do atendimento do 

Hospital Veterinário da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia de Goiânia – GO, da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Samambaia (HV/EVZ/UFG). As análises 

laboratoriais foram desenvolvidas no Laboratório Clínico (LabClinVet) do 

HV/EVZ/UFG e no Laboratório de Bacteriologia do Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública (IPTSP) da UFG. O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais da UFG sob o protocolo 102/17 (Anexo A). 

Primeiramente, foi realizada a anamnese e o exame físico dos animais. Essa 

parte teve como foco principal a investigação de doenças renais e cardiovasculares pré-

existentes, uma vez que ambas as alterações impedem a verificação da precocidade do 

SDMA na IRA. Para tanto, animais com histórico de DRC e/ou com valores aumentados 

de creatinina (>1.5mg/dL), assim como, com alteração cardíaca confirmada pela equipe 

do setor de cardiologia do HV/EVZ/UFG eram excluídos do estudo. 
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Além disso, também era realizado uma avaliação geral da paciente para a 

exclusão de doenças concomitantes à piometra e inclusão de apenas animais saudáveis 

no grupo controle. Os exames complementares compreendiam o hemograma, a urinálise, 

as bioquímicas séricas (alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), 

creatinina e ureia) e urinárias (creatinina, GGT e razão creatinina proteína) e a 

ultrassonografia abdominal. Ademais, quando se tinha indícios de hemoparasitoses 

nesses exames, mas sem visualização do agente na lâmina, realizava-se o Snap 4DX® 

para confirmação da infecção e exclusão do indivíduo no estudo. 

Os animais foram separados em dois grupos (Figura 1): controle constituído 

pelas cadelas hígidas submetidas a OSH eletiva e piometra tratada cirurgicamente. Nesse 

último, o diagnóstico clínico e ultrassonográfico foi confirmado por cultura 

bacteriológica do conteúdo uterino. Já para a triagem da IRA, utilizou-se os índices de 

resistividade e pulsabilidade mensurados por ultrassonografia no método Doppler 

pulsado e colorido. Ademais, para a padronização da idade, o grupo controle foi 

selecionado após a seleção dos pacientes doentes. 

As avaliações foram realizadas em quatro momentos: no pré-cirúrgico – uma 

hora antes da cirurgia (T0), no pós-anestésico - 2 horas (T2), com 14 (T14) e 30 dias 

(T30) após a OSH. Em todos os tempos foi realizado o exame físico (frequência cardíaca 

e respiratória, temperatura, coloração da mucosa oral, tempo de preenchimento capilar e 

grau de desidratação), hemograma, urinálise, bioquímicas séricas e urinárias, e 

ultrassonografia. Já a mensuração da SDMA foi realizada em T0 e T14. A amostra de 

urina foi obtida por cistocentese guiada por ultrassonografia. Nas cadelas, em que essa 

técnica foi inviável no momento T0, a urina foi colhida por cistocentese no 

transoperatório e avaliada em até 2 horas. 

 

2.2. Métodos de avaliação 

2.2.1. Análises laboratoriais 

O hemograma foi realizado com auxílio do analisador automático Celltac α 

MEC 6550 (Nihon Kohden®, Japão). O hematócrito foi mensurado pela técnica de 

microhematócrito e as proteínas plasmáticas totais (PPT) por refratômetro. O diferencial 

de leucócitos e a avaliação morfológica das células sanguíneas foram realizados por três 

avaliadores nas lâminas de esfregaço sanguíneo corado por panótico rápido, com o auxílio 

de microscopia de luz. Na análise estatística foi utilizada a média dos avaliadores. 
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FIGURA 1 – Organograma da seleção dos grupos controle e 

piometra. 

Legenda: injúria renal aguda (IRA); ultrassonografia por 

Doppler pulsado (USDP). 
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A urinálise foi realizada em três partes: física, química e sedimentoscopia. O 

exame físico foi analisado diretamente pelo patologista clínico, em que a gravidade 

específica foi estimada por refratometria. Já o exame químico foi realizado pelo 

analisador Urisys 1100 (Roche®, Brasil) com o auxílio da fita urinária Combur-Test® 

(Roche®, Brasil), com leitura dos seguintes parâmetros: pH, corpos cetônicos, sangue 

oculto e bilirrubina, em que os valores qualitativos foram expressos em score (Tabela 1). 

Na sedimentoscopia foi analisado os elementos presentes na urina por meio de 

microscópio de luz, objetiva de 40x, em 10 campos aleatórios. 

 

TABELA 1 – Escore das variáveis qualitativas do exame de urina baseado nas 

informações fornecidas pelo fabricante do Combur-Test® (Roche®, 

Brasil). 

Parâmetros Unidade 0 1 2 3 4 5 

Bilirrubina mg/dL Negativo 1-2 3-5 >6 - - 

Corpos cetônicos mg/dL Negativo 5-14 15-49 50-149 >150 - 

Sangue oculto Ery/uL Negativo 10-24 25-49 50-149 150-249 >250 

 

As bioquímicas séricas (alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, 

bilirrubinas, proteínas totais e suas frações, creatinina e ureia) e urinárias (gama 

glutamiltransferase urinária (GGTu), creatinina, proteína e glicose) foram analisadas em 

duplicata por meio do aparelho de bioquímica automatizada (CM 250, Wiener®, 

Argentina), com exceção da proteína urinária (PU) que foi determinada pelo analisador 

bioquímico semiautomático (Bioplus Bio 200, Bioplus®, Barueri-SP). O reagente 

comercial utilizado para todas as análises bioquímicas foi o da Biotécnica® (Varginha-

MG), com ressalva da creatinina (Doles®, Panamá-GO). Após mensurada as análises 

individualmente foi realizada uma divisão simples para a obtenção da razão proteína 

creatinina urinária (RPCU) e albumina:globulinas (A/G). Além disso, na GGTu foi feita 

a correção com a gravidade específica como descrito por De Schepper et al.2  

A mensuração da SDMA foi realizada pelo laboratório IDEXX® (São Paulo-

SP), em estudo duplo cego. Para tanto foi separado 1mL de soro, que foi congelado em 

freezer -70°c por um período máximo de 10 meses, e posteriormente, enviado em gelo 

seco para o respectivo laboratório. Todas as cadelas foram submetidas a jejum de 8 a 12 

horas, segundo recomendações para a cirurgia e do fabricante do kit para SDMA 

(IDEXX®). 
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2.2.2. Ultrassonografia 

O exame ultrassonográfico foi realizado por um único avaliador especializado 

em diagnóstico por imagem. Primeiramente, foi realizado no modo B a avaliação do 

contorno, margem e ecotextura, e as medidas dos rins em planos sagital, transversal e 

dorsal. O aumento de ecogenicidade do parênquima, quando presente, foi classificado em 

leve (maior na cortical renal que a do parênquima hepático e menor que a do parênquima 

esplênico), moderado (igual entre a cortical da renal e do parênquima esplênico) e severo 

(maior na cortical renal que a do parênquima esplênico). O volume renal foi calculado 

empregando-se a fórmula para volumetria de um elipsoide conforme recomendado por 

Nyland et al.35 

Por meio do exame ultrassonográfico em modo Doppler colorido foi feito o 

mapeamento das artérias renais e intrarrenais (arqueadas e interlobulares). Nas artérias 

renais, o traçado foi obtido na região do hilo renal em plano transversal. Nas artérias 

intrarrenais o traçado foi obtido em três diferentes regiões dos rins, polo cranial, região 

medial e polo caudal, nos planos sagital e dorsal. Foram obtidas no mínimo três ondas 

consecutivas com aparência similar no traçado para cada região avaliada. Os índices de 

resistividade (IR) e de pulsabilidade (IP) foram calculados pelo software do aparelho de 

ultrassonografia, após a determinação do pico da velocidade sistólica, do final da 

velocidade diastólica e a da média de tempo máximo de velocidade. Para avaliação 

estatística foi utilizado a média das três ondas de cada região. 

 

2.2.3. Procedimento cirúrgico e anestésico 

O procedimento cirúrgico seguiu o protocolo estabelecido pela EVZ/HV. Em 

contrapartida, o protocolo anestésico foi modificado e padronizado com enfoque na 

minimização dos efeitos renais. A medicação pré-anestésica foi realizada com 0,3mg/kg 

de morfina a 1%, administrados por via intramuscular. Após quinze minutos, eram 

induzidos com 4mg/kg de propofol a 1% IV e mantidos em isoflurano em oxigênio a 

100% (1-2V%), sob ventilação controlada em modo SIMV, com frequência respiratória 

mínima para que a fração expirada de EtCO2 mantenha-se entre 35 e 45mmHg. Quando 

necessário resgate analgésico no transoperatório, os pacientes recebiam um bolus 

intravenoso de 2μg/kg de fentanil a 0,05%. A analgesia pós-operatória foi realizada com 

0,1mg/kg de meloxican a 0,2% e 2mg/kg de tramadol a 5%. 
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2.2.4. Análise microbiológica 

Foi realizada a cultura bacteriana do conteúdo uterino e da urina no momento 

T0, bem como, a urocultura era repetida nos outros tempos quando havia suspeita de 

cistite na urinálise ou na ultrassonografia. A urina foi colhida por cistocentese, 

simultaneamente a colheita para o exame de urina, em seringa esterilizada e separado 

2mL, que era refrigerada (2 a 8°C) e processada em até 24 horas. Após cirurgia, 2mL de 

secreção uterina foram colhidas por punção aspirativa, com seringa esterilizada. As 

amostras eram transferidas para um tubo contendo caldo infuso cérebro e coração e 

enviadas ao Laboratório de Bacteriologia do IPTSP da UFG para processamento. 

As amostras foram repicadas em placas de Petri contendo ágar MacConkey, 

ágar Manitol Salgado e ágar Columbia suplementado com 5% de sangue desfibrinado de 

cavalo. As placas foram incubadas em estufa bacteriológica, a 37ºC, por 48h, em 

aerobiose. Após estes procedimentos, era realizada a caracterização morfocolonial, 

isolamento bacteriano, caracterização morfotintorial e testes bioquímicos, para 

identificação da amostra. Após, era realizado o teste de antibiograma, conforme 

recomendações do Clinical Laboratory Standard Institute (CLSI). 

 

2.3. Análise estatística 

Os dois grupos foram comparados estatisticamente por análise de variância 

em parcelas subdivididas no tempo, sendo utilizado o teste Tukey para dados 

paramétricos e Kruskal-Wallis para dados não paramétricos e qualitativos. Além disso, 

avaliou-se o mesmo grupo no decorrer dos tempos, com exceção do volume renal, com o 

teste de Tukey para os dados paramétricos e o Friedman para dados não paramétricos e 

qualitativos. Já a normalidade dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Também 

foi utilizada a correlação de Pearson para correlacionar as variáveis laboratoriais 

relacionadas a IRA (SDMA, creatinina, ureia, PU, RPCU e GGTu). Foi considerado nível 

de 5% de significância para a interpretação dos resultados estatísticos. As análises foram 

realizadas com auxílio do software R (R Core Team, 2019)36. 

 

3. RESULTADOS 

 

Os microrganismos envolvidos na infecção uterina foram Escherichia coli 

(3), Pseudomonas aerugionosa. (3), Serratia rubidae (1), Staphylococcus sp. (1) e 
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Streptococcus spp. (1). Dessas, uma das cadelas com E. coli apresentou cistite pelo 

mesmo agente no momento T0 e T14. A relação desses com a instalação e progressão da 

lesão renal está apresentada na Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Apresentação do tipo de piometra e o microrganismo isolado relacionado 

a progressão da IRA com a presença de pelo menos um critério 

convencional alterado (creatinina, RPCU, GGTu, IR e IP). 

Piometras 
Tipo Agente isolado Lesão renal 

Aberta Fechada Útero Urina T0 T2 T14 T30 

1 - X P. aeruginosa - P P A A 

2 X - Serratia rubidae - P P P A 

3 - X P. aeruginosa - P P A A 

4 X - E. coli - P P A A 

5 X - E. coli E. coli P P P A 

6 X - Staphyloccous sp. - P P A A 

7 X - E. coli - P P A A 

8 - X Streptococcus spp. - P P P P 

9 X - P. aeruginosa - P P* P* P* 
Legenda: IR e IP aumentados de forma isolada (*), lesão renal presente (P) ou ausente (A), razão proteína 

creatinina urinária (RPCU), gama glutamiltransferase (GGTu), índice de resistividade (IR) e de 

pulsabilidade (IP) avaliados por meio do método Doppler colorido e pulsado. T0 – pré-operatório, T2 – 

duas horas após o fim da anestesia; T14 – 14 dias e T30 – 30 dias após a ovariohisterectomia. 

 

Não houve diferença na estatística da idade entre os dois grupos. A média 

encontrada nas cadelas com piometra foi de 6,6 anos (11 meses a 11 anos) e das hígidas 

de 6,7 anos (2 a 9 anos). 

No grupo piometra, os sinais clínicos mais descritos pelos tutores na primeira 

consulta foi apatia e vômito (44%), seguido de anorexia e dor inespecífica (33%), 

polidipsia (22%), poliúria, pseudociese e febre (11%). No histórico, apenas três das nove 

cadelas com piometra estudadas apresentaram estro recente. No exame físico, os dois 

grupos foram semelhantes em todos os momentos. 

No momento T0 e T2 as cadelas com infecção uterina tiveram aumento 

significativo do IR e IP em relação aos animais saudáveis. Percebeu-se que os valores dos 

IR do rim esquerdo foram mais precoces em detectar a IRA, com a média no grupo 

piometra de 0,75 contra 0,64 dos controles. Além disso, identificou-se ecogenicidade 

aumentada de leve a moderada nesses pacientes. A partir dos 14 dias, os grupos não 

diferiram estatisticamente nos resultados ultrassonográficos. 
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No hemograma (Tabela 4) foi observado diferença estatística entre os dois grupos até o momento T14, com características 

representativas do quadro inflamatório presente nas cadelas com piometra. Observou-se, portanto, a presença de anemia normocítica normocrômica 

arregenerativa, leucocitose com desvio a esquerda regenerativo e hiperproteinemia. Tal quadro foi gradativamente melhorando até à completa 

normalização dos parâmetros no momento T30, tempo em que não houve distinção com os animais controle. 

 

TABELA 2 – Hemograma realizado nos tempos T0, T2, T14 e T30 do grupo de cadelas controle e piometra, apresentados com o valor médio e 

desvio padrão. No teste estatístico, letras iguais (minúsculas de um mesmo tempo e maiúscula de um mesmo grupo em momentos 

distintos) em uma mesma linha não diferem entre si pelo teste estatístico (p>0,05) para os parâmetros avaliados. 

Parâmetro 
Valores 

de referência 

T0 T2 T14 T30 

P C P C P C P C 

Hemácias 5,5-8,5 x106 5,42±1,07Aa 7,41±0,98Ab 5,20±1,03Aa 7,29±0,73Ab 5,06±0,75Aa 6,48±1,34Ba 6,46±0,55Ba 7,14±0,87ABa 

Hemoglobina 12-18 g/dL 12,47±2,59Aa 17,33±2,20Ab 11,89±2,70Aa 16,91±1,65Ab 11,89±1,73Aa 15,19±2,82Bb 14,95±1,42Ba 16,39±1,93ABa 

Hematócrito 37-55 % 35,00±7.57Aa 50,10±6,76Ab 34,44±7,68Aa 49,50±4,99Ab 35,78±5,96Aa 45,00±8,69Bb 49,33±3,99Ba 49,40±5,36ABb 

VCM 60-77 Fl 65,7±3,10Aa 67,7±1,34Aa 65,9±3,15Aa 67,9±1,68Aa 70,7±2,02Ba 69,9±1,93Ba 69,6±2,57Ca 69,3±1,70Ba 

CHCM 32-36 % 35,0±1,12Aa 34,7±0,63Aa 34,5±1,07ABa 34,2±0,44Aa 33,3±13,48Ba 33,8±0,58ABa 33,7±0,80ABa 33,2±1,03Ba 

WBC 6000-17000 µL 28455±12037ABa 8630±2637Ab 37277±16278Aa 12880±4427Bb 22297±28164BCa 10213±3751Ab 10478±4228Ca 8500±2400Aa 

Mielócitos 0 µL 4±14a 0±0a - - - - - - 

Metamielócitos 0 µL 47±83Aa 0±0a 32±68Aa 0±0a - - - - 

Bastonetes 0-300 µL 1174±1493ABa 11±19Ab 1989±2540Aa 49±41Ab 66±102BCa 26±39Aa 3±9Ca 26±34Aa 

Segmentados 3000-11500 µL 6427±2763ABa 1846±824Ab 8898±3053Aa 3693±1345Bb 4848±5762BCa 2237±1172Ab 2128±787Ca 1615±749Aa 

Eosinófilos 150-1250 µL 350±34Aa 224±115Aa 164±197Aa 87±122Ba 419±395Aa 244±174Aa 399±450Aa 267±114Aa 

Linfócitos 1000-4800 µL 1137±756Aa 685±446Aa 957±750Aa 318±167Bb 1893±2863Aa 779±444Aa 874±674Aa 875±613Aa 

Monócitos 150-1350 µL 345±121Aa 112±82Ab 368±330Aa 146±87Aa 203±415Ba 113±75Aa 89±83Ba 96±55Aa 

Plaquetas 200-500 x103 320±284Aa 327±137Aa 320±282Aa 332±165Aa 534±323Ba 414±262Aa 337±119Aa 313±138Aa 

PPT 6-8 g/dL 8,8±1Aa 7,2±1Ab 8,2±1ABa 7,5±1Aa 8,0±1Ba 7,2±1Ab 8,1±0,7Ba 7,5±1Aa 
Legenda: grupo piometra (P) e controle (C), hematócrito (Ht), volume corpuscular médio (VCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), leucócitos totais 

(WBC), proteínas plasmáticas totais (PPT). T0 – pré-operatório, T2 – duas horas após o fim da anestesia; T14 – 14 dias e T30 – 30 dias após a ovariohisterectomia. 

Fonte: Sink & Feldman.37 

 

Nas bioquímicas séricas (Tabela 5), encontrou-se no pré-operatório alterações das enzimas hepáticas significativas na estatística, com 

diminuição da ALT e aumento da FA. Nesse momento, percebeu-se que a hiperproteinemia era acompanhada por hiperglobulinemia e 
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hipoalbuminemia. A partir do momento T14, esses parâmetros se normalizaram. Já a creatinina e ureia, marcadores com baixa sensibilidade de 

injúria renal, não tiveram diferença estatística em nenhum momento, o que permitiu determinar a existência ou não da precocidade da SDMA. 

 

TABELA 3 – Valor médio e desvio padrão das bioquímicas séricas e urinárias do grupo controle e piometra no decorrer do tempo. No teste 

estatístico, letras iguais (minúsculas de um mesmo tempo e maiúscula de um mesmo grupo em momentos distintos) em uma mesma 

linha não diferem entre si pelo teste estatístico (p>0,05) para os parâmetros avaliados. 

Parâmetro 
Valores 

de referência 

T0 T2 T14 T30 

P C P C P C P C 

BIOQUÍMICAS SÉRICAS 

ALT 21-86 UI/L 15±11Aa 35±22Ab - - 23±16Aa 23±14Aa - - 

FA 20-156 UI/L 380±318Aa 119,25±55Ab - - 179±99Aa 139±51Aa - - 

BT 0,1-0,5 mg/dL 0,09±0,03Aa 0,13±0,05Aa - - 0,12±0,03Aa 0,17±0,05Bb - - 

Albumina 2,6-3,3 g/dL 2,5±1Aa 3,4±0Ab - - 3,0±0Ba 3,3±0Aa - - 

Globulina 2,7-4,4 g/dL 5±3Aa 3,3±1Ab - - 4,5±2Aa 3,4±1Aa - - 

A/G 0,59-1,11 0,7±0,55Aa 1,4±1,37Aa - - 0,79±0,33Aa 1,13±0,64Aa - - 

Creatinina 0,5-1,5 mg/dL 0,95±0,30Aa 0,99±0,21Aa 0,97±0,24Aa 1,07±0,18Ba 1,02±0,34Aa 1,12±0,27Aa 0,96±0,32Aa 1,07±0,29Ba 

Ureia 21,4-60 mg/dL 25±10Aa 31±14Aa 32±9Aa 28,95±14Aa 38±15Aa 38±23Aa 36±11Aa 39±19Aa 

SDMA 0-14 µg/dL 13±5Aa 10±2Aa - - 11±3Aa 10,60±3Aa - - 

BIOQUÍMICAS URINÁRIAS 

GGTu 13-92 UI/L 63±60Aa 26±14Aa 111±93Aa 57±57Bb 24±13Aa 29,21±10Aa 27±16Aa 23±9Ba 

PU:CU <0,20 1±0,86Aa 0,10±0,05ABb 0,95±0,88Aa 0,18±0,11Ab 0,20±0,30Ba 0,05±0,02Bb 0,11±0,09Ba 0,07±0,03Aa 
Legenda: grupo piometra (P) e controle (C), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), bilirrubinas totais (BT), direta (BD) e indireta (BI), proteínas séricas totais 

(PTS), relação albumina globulina (A/G), dimetil arginina simétrica (SDMA), gama glutamil transferase (GGTu), razão proteína creatinina urinária (RPCU). T0 – pré-operatório, 

T2 – duas horas após o fim da anestesia; T14 – 14 dias e T30 – 30 dias após a ovariohisterectomia. 

Fonte: Schepper et al.2; Hall et al.33; Kaneko et al.38; IRIS.16 

 

Os valores de SDMA (Tabela 5) não apresentou diferença estatística entre os grupos em nenhum momento. Apenas dois (22.2%) 

tiveram a SDMA maior que 14µg/dL, em que um teve aumento persistente com 14 dias. Além disso, uma cadela do grupo controle (C10) com 14 

dias apresentou resultados elevados nessa análise, sem outras alterações indicativas de lesão renal. 
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Dentre as bioquímicas urinárias, apenas a razão proteína creatinina urinária 

diferiu entre os grupos desde o T0 ao T14, com valores aumentados nas cadelas com 

piometra. Já a GGTu teve diferença significativa estatisticamente entre os grupos apenas 

no momento T2, em que demonstrou lesão dos túbulos renais nas cadelas em IRA apenas. 

A correlação entre as variáveis laboratoriais indicadoras de injúria renal (creatinina, ureia, 

GGTu, RPCU, SDMA e gravidade específica) são apresentadas na Figura 2. 

 

 
FIGURA 2 - Gráfico de dispersão com a apresentação da correlação dos resultados 

laboratoriais utilizados para a detecção de injúria renal aguda. No quadro 

está representada a correlação entre duas variáveis (coluna e linha) e o 

nível de significância entre parênteses. Os valores indicados em vermelho 

tiveram diferença estatística (p≤0,05). 

Legenda: dimetil arginina simétrica (SDMA), razão proteína creatinina urinária (RPCU), 

gravidade específica (SG), gama glutamiltransferase (GGTu). 

 

Na urinálise, não foi encontrado diferença estatística entre os valores do grupo 

piometra e controle. Porém, pode-se observar pela frequência da habilidade de 

concentração da urina em relação a gravidade específica que a hipostenúria e isostenúria 

quando presentes foram em cadelas com IRA, salvo de um controle (SG 1,008) no tempo 
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T2 que permaneceu em fluidoterapia no pós-operatório. Além disso, a presença de 

cilindrúria foi mais prevalente nos indivíduos com piometra no tempo T0, T2 e T14, em 

especial cilindro granuloso grosso e fino. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A piometra se desenvolve com o aumento da suscetibilidade do útero a 

infecções pelo aumento do nível de progesterona sérica, o que depende, portanto, da ação 

hormonal e da virulência da bactéria envolvida.39,40 Desse modo, cadelas de meia-idade 

a idosa são comumente relacionadas a essa enfermidade, em decorrência dos repetidos 

estímulos hormonais em cada ciclo.40-42 Tal fato, corrobora com o observado no presente 

estudo, com exceção de três cadelas jovens (11 meses, 2 e 3 anos). Uma provável causa 

para esses resultados destoantes é o uso de estrogênio para evitar gestação indesejável.41,42 

Contudo, na anamnese não foi identificado essa possível etiologia, mas não se pode 

descartar a omissão por parte do tutor dessa informação. Outro fator, seria a predisposição 

racial, no entanto, esses animais eram um sem raça definida, um Bull terrier e uma mistura 

de Shih-tzu mais Lhasa apso, as quais ainda não foram correlacionadas a uma maior 

incidência da piometra.41 

Dentre as bactérias envolvidas, a principal isolada é a Escherichia coli, uma 

plausível explicação é a maior aderência de certas cepas dessas bactérias ao endométrio 

e miométrio estimulados pela progesterona.39,40 Nos resultados encontrados, essa bactéria 

teve incidência semelhante a Pseudomonas aeruginosa. Este achado, provavelmente, se 

deu em efeito da exclusão de sete cadelas com piometra por E. coli, sendo quatro por 

doenças concomitantes (hemoparasitose, cardiopatia e diabetes), duas por azotemia no 

momento T0, em que uma morreu, e uma por óbito por insuficiência renal uma semana 

após a terapia cirúrgica.  

Ou seja, o microrganismo envolvido também é um fator importante nas 

repercussões sistêmicas relacionadas à piometra. Uma vez que a partir da avaliação dos 

pacientes excluídos, àqueles com quadro mais grave de acometimento renal foi isolada a 

Escherichia coli no conteúdo uterino, o que corrobora com sua maior patogenicidade 

renal.43,44 Visto isso, somado a escassez na literatura, percebe-se necessidade de maior 

investigação da associação do agente patológico com o prognóstico e terapêutica na 

piometra. Ressalta-se ainda, que a ausência do diagnóstico definitivo por isolamento 
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microbiológico6,45-48 leva a indiferenciação com outras afecções uterinas de menor 

gravidade e, consequentemente, o negligenciamento das complicações decorrentes da 

infecção uterina. 

Percebe-se que o organismo se encontra em um quadro inflamatório sistêmico 

diante à colonização bacteriana no útero.49-51 Visualizado pela presença no hemograma 

do grupo piometra de leucocitose por neutrofilia com desvio a esquerda regenerativo e 

anemia normocítica normocrômica arregenerativa, associado a hipoalbuminemia e 

hiperalbuminemia, o que representa a resposta do sistema imune.2,4,5,52,53 No entanto, isso 

ocorre de forma desregulada, o que somado a endotoxemia leva a lesões extra 

uterinas,50,54 como identificado com a alteração das enzimas hepáticas e dos 

biomarcadores renais nessas cadelas. 

A IRA nesse contexto possui destaque, por aumentar o índice de mortalidade 

das cadelas com piometra.8 No entanto, muitas vezes não é detectada por ser ofuscada 

pela afecção primária,12 bem como, por não apresentarem em azotemia mesmo com a 

taxa de filtração glomerular (TFG) diminuída.45,55 Visto isso, o uso da ultrassonografia 

como triagem da IRA se faz interessante por esse exame complementar não ser invasivo 

e já ser utilizado para o diagnóstico da piometra. Os resultados obtidos com a população 

estudada demonstraram que a utilização do Doppler pulsado tornou essa ferramenta ainda 

mais eficiente no auxílio diagnóstico da IRA, como já evidenciado em outros 

estudos.45,56,57 Ressalta-se ainda que o índice de resistividade do rim esquerdo apresentou-

se mais fidedigna do que os outros índices, certamente por ser o rim mais facilmente 

acessado por esse lado em decorrência da disposição anatômica. 

Nessa população, a SDMA não apresentou diferença estatística entre os 

grupos em nenhum momento, mas houve correlação positiva significativa com a 

creatinina, o que demonstra que ambos estimam a TFG. Infere-se, portanto, que essa 

análise não foi um biomarcador precoce no presente estudo. Uma possível limitação dessa 

conclusão, é a falta de mensuração da TFG, uma técnica de difícil aplicabilidade na rotina 

veterinária,58 o que inviabiliza determinar se os animais tinham uma perda funcional 

menor que 49% dos néfrons17 e justificaria o resultado obtido. 

Entretanto, três cadelas com piometra (P2, P8 e P9) apresentaram sinais 

evidentes de evolução da doença renal. Com destaque para a P8 que apresentou aumento 

persistente por 30 dias da creatinina, RPCU e alterações renais na ultrassonografia em 

modo B e Doppler, sem elevação nos níveis da SDMA. Ou seja, na IRA essa análise não 
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é mais precoce que a creatinina como apresentado na DRC.10,17-19,26,28,29,32,33 Salienta-se, 

porém, que mesmo na enfermidade crônica, sua aplicabilidade está sendo 

contestada.25,27,59 Por fim, a avaliação da SDMA não deve ser realizada de forma isolada 

e única, pois um animal hígido foi indicado com IRA no momento T14, sem qualquer 

outro indício associado. Uma possível explicação para os resultados insatisfatórios desse 

biomarcador seria a variação biológica, que pode ser amenizada com avaliações 

seriadas.19 Todavia, mesmo com a mensuração em dois momentos com intervalo de 14 

dias entre eles no presente estudo, a taxa de falsos negativos foi elevada. 

Em contrapartida, a RPCU apresentou resultados satisfatórios na detecção da 

IRA. Além disso, essa análise obteve correlação negativa significativa com a gravidade 

específica, o que demonstra estar relacionada a perda de função renal e não meramente a 

lesão. Portanto, como já constatado a proteinúria associada à piometra merece atenção 

por parte do clínico,4 por ser a RPCU um biomarcador precoce.51 

Na urinálise não houve diferença estatística entre os grupos. Observou-se 

apenas maior prevalência nos animais com IRA a apresentar isostenúria ou hipostenúria13 

e cilindros até três por campo, principalmente granulosos grossos e finos. Ambos 

corroboram com o comprometimento renal dessas pacientes.60 A ausência de diferença 

estatística na cilindrúria, provavelmente, ocorreu por serem estruturas frágeis que se 

dissolvem facilmente.61 

Conclui-se, a partir dos dados obtidos, que a SDMA não é um eficiente 

biomarcador precoce na IRA, ademais, necessita-se de maior investigação de sua 

verdadeira utilidade na medicina veterinária. Em compensação, a utilização da 

ultrassonografia com Doppler pulsado se demonstrou um exame promissor na triagem da 

lesão renal em pacientes com doenças de base que sabidamente possuem repercussão nos 

rins. Assim como, a RPCU se demonstrou um eficiente biomarcador precoce renal em 

cadelas com piometra, sendo essa análise mais econômica e acessível, por conseguinte, 

merece atenção especial em quadros de IRA. 

 



31 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Hagman R. Canine pyometra : What is new? Reprod Dom Anim. 2017;52(2):288–

292. DOI: 10.1111/rda.12843. 

2. De Schepper J, De Cock I, Capiau E. Urinary y-glutamyl transferase and the degree 

of renal dysfunction in 75 bitches with pyometra. Research in Veterinary Science. 

1989;46:396-400. 

3. Heiene R, Moe L, Molmen G. Calculation of urinary enzyme excretion, with renal 

structure and function in dogs with pyometra. Research in Veterinary Science. 

2001;70:129–137. DOI: 10.1053/rvsc.2000.0451. 

4. Maddens B, Heiene R, Smets P, Svensson M, Aresu L, Van der Lugt J, Daminet S, 

Meyer E. Evaluation of Kidney Injury in Dogs with Pyometra Based on Proteinuria, 

Renal Histomorphology, and Urinary Biomarkers. J Vet Intern Med. 2011;25:1075-

1083. DOI: 10.1111/j.1939-1676.2011.00772.x. 

5. Maddens B, Daminet S, Smets P, Meyer E. Escherichia coli Pyometra Induces 

Transient Glomerular and Tubular Dysfunction in Dogs. J Vet Intern Med. 

2010;24:1263-1270. DOI: 10.1111/j.1939-1676.2010.0603.x. 

6. Figueiredo MS, Malm C, Mamão LD, Oliveira J, Veado JCC, Costa MP, Valente 

PCLG, Horta RS, Castro ML, Castro AG, Sbaraini L, Souza EM. Renal injury in female 

dogs with pyometra. Ciência Rural. 2017;47(05):1-7. DOI: /10.1590/0103-

8478cr20160325. 

7. Heiene R, Kristiansen V, Teige J, Jansen JH. Renal histomorphology in dogs with 

pyometra and control dogs, and long term clinical outcome with respect to signs of 

kidney disease. Acta Veterinaria Scandinavica. 2007;49(13):1-9. DOI:10.1186/1751-

0147-49-13. 

8. Küplülü S, Vural MR, Demirel A, Polat M, Akçay A. The comparative evaluation of 

serum biochemical, haematological, bacteriological and clinical findings of dead and 

recovered bitches with pyometra in the postoperative process. Acta Vet (Beograd). 

2009;59(2–3):193–204. DOI: 10.2298/AVB0903193K. 

9. Dahlem DP, Neiger R, Schweighauser A, Francey T, Yerramilli M, Obare E, 

Steinbach SML. Plasma Symmetric Dimethylarginine Concentration in Dogs with 

Acute Kidney Injury and Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med. 2017;31:799-804. 

DOI: 10.1111/jvim.14694. 

10. Cowgill LD, Elliott J, Nabity MB, Grauer GF, Langston C. Is Progressive Chronic 

Kidney Disease a Slow Acute Kidney Injury? Vet Clin Small Anim. 2016;46:995-1013. 

DOI: 10.1016/j.cvsm.2016.06.001. 

11. International Renal Interest Society. Grading of acute kidney injury. International 

Renal Interest Society. 2016;1-9. 



32 

 

 

 

 

12. English PB. Acute renal failure in the dog and cat. Australian Veterinary Journal. 

1974;50:384-92. 

13. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Melendez LD, Jewell DE. 

Relationship between lean body mass and serum renal biomarkers in healthy dogs. J Vet 

Intern Med. 2015;29:808-814. DOI: 10.1111/jvim.12607. 

14. Pressler BM. Clinical Approach to Advanced Renal Function Testing in Dogs and 

Cats. Clin Lab Med; 2015;35:487-502. DOI: 10.1016/j.cll.2015.05.001. 

15. Finco DR, Brown SA, Vaden SL, Ferguson DC, Brown J. Relationship between 

plasma creatinine concentration and glomerular filtration rate in dogs. J. vet. Pharmacol. 

Therap. 1995;18,418-421. 

16. International Renal Iinterest Society. IRIS Staging of CKD (modified 2017). 

International Renal Iinterest Society. 2017;1–8. 

17. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Almes K, Jewell DE. Serum 

Concentrations of Symmetric Dimethylarginine and Creatinine in Dogs with Naturally 

Occurring Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med. 2016;30:794–802. DOI: 

10.1111/jvim.13942. 

18. Kim NK, Song JH, Yu DH, Hwang TS, Lee HC, Jung DI. Evaluation of serum 

symmetric dimethylarginine concentrations in dogs with chronic mitral valve 

insufficiency. J Vet Clin. 2017;34(5):313–7. DOI: 10.17555/jvc.2017.10.34.5.313. 

19. Kopke MA, Burchell RK, Ruaux CG, Burton SE, Lopez-Villalobos N, Gal A. 

Variability of Symmetric Dimethylarginine in Apparently Healthy Dogs. J Vet Intern 

Med. 2018;32(2):736–42. DOI: 10.1111/jvim.15050. 

20. Köster LS, Peda A, Fraites T, Sithole F. A preliminary investigation into the 

prognostic relevance of symmetric dimethylarginine in critically ill dogs. J Vet Emerg 

Crit Care. 2018;28(6):527–31. DOI: 10.1111/vec.12780. 

21. Liffman R, Johnstone T, Tennent-Brown B, Hepworth G, Courtman N. 

Establishment of reference intervals for serum symmetric dimethylarginine in adult 

nonracing Greyhounds. Vet Clin Pathol. 2018;47(3):458–63. DOI: 10.1111/vcp.12638. 

22. Relford R, Robertson J, Clements C. Symmetric Dimethylarginine: Improving the 

Diagnosis and Staging of Chronic Kidney Disease in Small Animals. Vet Clin Small 

Anim. 2016;46:941-60. DOI: 10.1016/j.cvsm.2016.06.010. 

23. Pardo-Marín L, Martínez-Subiela S, Pastor J, Tvarijonaviciute A, Garcia-Martinez 

JD, Segarra S, Cerón J. Evaluation of various biomarkers for kidney monitoring during 

canine leishmaniosis treatment. BMC Vet Res. 2017;13(31):1–8. DOI: 10.1186/s12917-

017-0956-0. 

24. Pedersen LG, Tarnow I, Olsen LH, Teerlink T, Pedersen HD. Body size, but neither 

age nor asymptomatic mitral regurgitation, influences plasma concentrations of 

dimethylarginines in dogs. Res Vet Sci. 2006;80:336-42. DOI: 

10.1016/j.rvsc.2005.07.005. 



33 

 

 

 

 

25. Santoro P. Research and diagnostic tool: the symmetric dimethylarginine case-for 

research use only. Vet Clin Pathol. 2018;47:338-9. DOI: 10.1111/vcp.12651. 

26. Savarese A, Probo M, Locatelli C, Zanzani SA, Gazzonis AL, Papa M, Brambilla 

PG. Reliability of symmetric dimethylarginine in dogs with myxomatous mitral valve 

disease as kidney biomarker. Open Veterinary Journal. 2018;8(3):318-24. 

27. Baral R, Freeman KP. Variability of symmetric dimethylarginine in apparently 

healthy dogs. J Vet Intern Med. 2018;32(2):736-42. DOI: 10.1111/jvim.15371. 

28. Braff J, Obare E, Yerramilli M, Elliott J, Yerramilli M. Relationship between Serum 

Symmetric Dimethylarginine Concentration and Glomerular Filtration Rate in Cats. J 

Vet Intern Med. 2014;28(6):1699–701. DOI: 10.1111/jvim.12446. 

29. Choi B-S, Moon H-S, Seo S-H, Hyun C. Evaluation of serum cystatin-C and 

symmetric dimethylarginine concentrations in dogs with heart failure from chronic 

mitral valvular insufficiency. J Vet Med Sci. 2017;79(1):41-6. DOI: 10.1292/jvms.16-

0188. 

30. El-Khoury JM, Bunch DR, Hu B, Payto D, Reineks EZ, Wang S. Comparison of 

symmetric dimethylarginine with creatinine, cystatin C and their eGFR equations as 

markers of kidney function. Clin Biochem. 2016;49:1140–3. DOI: 

10.1016/j.clinbiochem.2016.07.009. 

31. Ernst R, Ogeer J, McCrann D, Cross J, Strong-Townsend M, Friis H, Coyne M, 

Clements C, Drake C, Murphy R. Comparative Performance of IDEXX SDMA Test 

and the DLD SDMA ELISA for the Measurement of SDMA in Canine and Feline 

Serum. PLoS One. 2018;13(10)1–11. DOI: 10.1371/journal.pone.0205030. 

32. Guess SC, Yerramilli M, Obare EF, Grauer GF. Longitudinal Evaluation of Serum 

Symmetric Dimethylarginine ( SDMA ) and Serum Creatinine in Dogs Developing 

Chronic Kidney Disease. 2018;16(2):122–30. 

33. Hall JA, Yerramilli M, Obare E, Yerramilli M, Jewell DE. Comparison of Serum 

Concentrations of Symmetric Dimethylarginine and Creatinine as Kidney Function 

Biomarkers in Cats with Chronic Kidney Disease. J Vet Intern Med. 2014;28:1676–83. 

DOI: 10.1111/jvim.12445. 

34. Hall JA, Yerramillli M, Obare E, Yerramilli KS, Panickar KS, Bobe G, Jewell DE. 

Nutritional interventions that slow the age-associated decline in renal function in a 

canine geriatric model for elderly humans. J Nutr Health Aging. 2016;20(10):1010-23. 

35. Nyland TG, Kantrowitz BM, Fisher P, Olander HJ, Hornof WJ. Ultrasonic 

Determination of Kidney Volume in the Dog. Vet Radiol. 1989;30(3):174–80. 

36. R Core Team (2019). R: A language and environment for   statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-

project.org/. Acessado em 16 de janeiro de 2019. 

37. Sink CA, Feldman BF. Urinálise e hematologia: laboratorial para o clínico de 

pequenos animais. São Paulo: Roca; 2006. 111p. ISBN-10: 85-7241-594-7. 



34 

 

 

 

 

38. Kaneko 

39. Shandholm M, Vasenius H, Kivistö AK. Pathogenesis of canine pyometra 

[Abstract]. J Am Vet Med Assoc. 1975;167(11):1006-10. 

40. Chen YMM, Wright PJ, Lee C-S, Browning GF. Uropathogenic virulence factors in 

isolates of Escherichia coli from clinical cases of canine pyometra and feces of healthy 

bitches. Veterinary Microbiology. 2003;94:57-69. DOI: 10.1016/S0378-

1135(03)00063-4. 

41. Niskanen M, Thrusfield MV. Associations between age, parity, hormonal therapy 

and breed, and pyometra in Finnish dogs. Veterinary Record. 1998;143:493-8. 

42. Whitehead ML. Risk of pyometra in bitches treated for mismating with low doses of 

oestradiol benzoate. Veterinary Record. 2008;162:746-9. 

43. Mateus L, Henriques S, Merino C, Pomba C, Costa LL, Silva E. Virulence 

genotypes of Escherichia coli canine isolates from pyometra, cystitis and fecal origin. 

Veterinary Microbiology. 2013;166:590-4. Doi: /10.1016/j.vetmic.2013.07.018. 

44. Maluta RP, Borges CA, Beraldo LG, Cardozo MV, Voorwald FA, Santana AM, 

Rigobelo EC, Toniollo GH, Ávila FA. Frequencies of virulence genes and pulse field 

gel electrophoresis fingerprints in Escherichia coli isolates from canine pyometra. The 

Veterinary Journal. 2014;202:393-5. DOI: 10.1016/j.tvjl.2014.08.016. 

45. Santos RV, Merlini NB, Souza LP, Machado VMV, Pantoja JCF, Prestes NC. 

Ultrassonografia Doppler na avaliação renal de cadelas diagnosticadas com piometra 

antes e após tratamento com ovariosalpingohisterectomia. Pesq. Vet. Bras. 

2013;33(5):635-642. 

46. Sant’Anna MC, Martins GF, Flaiban KKMC, Trautwein LGC, Martins MIM. 

Protein-to-creatinine urinary in the early diagnosis of renal injury in canine pyometra. 

Pesq. Vet. Bras. 2019;39(3):186–91. DOI: 10.1590/1678-5150-PVB-5624. 

47. Okano S, Tagawa M, Takase K. Relationship of the blood endotoxin concentration 

and prognosis in dogs with pyometra. J. Vet. Med. Sci. 1998;60(11):1265-7. 

48. Koenhemsi L, Toydemir S, Ucmak M, Gonul R. Evaluation of early renal disease in 

bitches with pyometra based on renal doppler measurements. Veterinarni Medicina. 

2016;61(6):344-7. DOI: 10.17221/207/2015. 

49. Ichii O, Nakamura T, Irie T, Kouguchi H, Sotozaki K, Horino T, Sunden Y, Elewa 

YHA, Kon Y. Close pathological correlations between chronic kidney disease and 

reproductive organ-associated abnormalities in female cotton rats. Exp Biol Med. 

2018;0:1-10. DOI: 10.1177/1535370218758250. 

50. Faldyna M, Laznicka A, Toman M. Immunosuppression in bitches with pyometra. J 

Small Anim Pract. 2001;42:5–10. 



35 

 

 

 

 

51. Sant’Anna MC, Martins GF, Flaiban KKMC, Trautwein LGC, Martins MIM. 

Protein-to-creatinine urinary in the early diagnosis of renal injury in canine pyometra. 

Pesq. Vet. Bras. 2019;39(3):186–91. DOI: 10.1590/1678-5150-PVB-5624. 

52. Jitpean S, Ström-Holst B, Emanuelson U, Höglund OV, Pettersson A, Alneryd-Bull 

C, Hagman R. Outcome of pyometra in female dogs and predictors of peritonitis and 

prolonged postoperative hospitalization in surgically treated cases. BMC Vet Res. 

2014;10(6):1-12. 

53. Paltrinieri S. Early biomarkers of inflammation in dogs and cats: The acute phase 

proteins. Vet Res Commun. 2007;31(1):125–9. DOI: 10.1007/s11259-007-0107-3. 

54. Okano S, Tagawa M, Takase K. Relationship of the blood endotoxin concentration 

and prognosis in dogs with pyometra. J. Vet. Med. Sci. 1998;60(11):1265-7. 

55. Stone EA, Littman MP, Robertson JL, Bovée KC. Renal dysfunction in dogs with 

pyometra [Abstract]. J Am Vet Med Assoc. 1988;193(4):457-64. 

56. Izumi M, Sugiura T, Nakamura H, Nagatoya K, Imai E, Hori M. Differential 

diagnosis of prerenal azotemia from acute tubular necrosis and prediction of recovery 

by Doppler ultrasound. Am J Kidney Dis. 2000;35(4):713–9. 

57. Bragato N. Ultrassonografia em modo b e doppler pulsado para a avaliação da 

injúria renal aguda induzida em cães adultos [Dissertação]. Goiânia: Universidade 

Federal de Goiás, Escola de Veterinária e Zootecnica; 2015. 

58. Heiene R, Moe L. The relationship between some plasma clearance methods for 

estimation of glomerular filtration rate in dogs with pyometra. J Vet Intern Med. 

1999;13:587–96. 

59. Pelander L, Häggström J, Larsson A, Syme H, Elliott J, Heiene R, Ljungvall I. 

Comparison of the diagnostic value of symmetric dimethylarginine, cystatin C, and 

creatinine for detection of decreased glomerular filtration rate in dogs. J Vet Intern Med. 

2019;33:630-9. DOI: 10.1111/jvim.15445. 

60. Sink C, Weinstein N. Practical veterinary urinalysis. Chichester: Wiley-Blackwell; 

2012. 169p. ISBN: 978-0-470-95824-7. 

61. Chew DJ, DiBartola SP, Schenck PA. Urologia e nefrologia do cão e do gato. Rio 

de Janeiro: ABDR; 2012. 540p. ISBN: 978-85-352-4700-8. 

 



36 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A piometra é uma afecção comum em cadelas de meia idade a idosas. Porém, 

obter o número de animais necessários ao presente estudo foi difícil por dois pontos 

principais. Primeiramente, muitas cadelas diagnosticadas pela ultrassonografia, na cultura 

microbiológica eram negativas, ou seja, doenças uterinas de menor gravidade, tais como 

mucometra, hemometra e hidrometra, são erroneamente interpretadas como piometra. 

Com isso, pode-se perceber com a rotina clínica que tal fato proporciona o 

negligenciamento da urgência e dos cuidados necessários em cadelas com piometra, uma 

vez que o clínico veterinário associa a evolução e sinais clínicos da piometra a essas 

doenças. O impacto recai, sobretudo, na desatenção das complicações decorrentes da 

piometra, em que na IRA é agravada por ser a azotemia avaliada de forma isolada e essa 

na maioria das vezes está ausente nos quadros iniciais. Soma-se a isso, que as pacientes 

tendiam a agravar no pós-operatório ou progrediam para a DRC, mas com a ausência do 

acompanhamento não são detectadas. O segundo fato foi a exclusão de enfermidades 

concomitantes, o que proporcionou a homogeneidade do grupo, no entanto, com a alta 

prevalência de hemoparasitose na região e o grupo avaliado ser de cadelas idosas, esse 

critério foi limitador para a obtenção de mais indivíduos. 

Ao trabalhar com a rotina no mestrado houve a ampliação dos meus 

conhecimentos, visto que a saída do laboratório clínico para os ambulatórios 

proporcionou outro olhar sobre a clínica. Na detecção das dificuldades encontradas para 

a obtenção de amostras adequadas, uma vez que nem sempre o paciente ou o tutor são 

colaborativos, e para a interpretação dos resultados, o que ressalta a importância da 

discussão de casos com o patologista clínico. Ademais, a união entre diversas áreas 

(microbiologia, patologia clínica, clínica médica, diagnóstico por imagem, anestesiologia 

e cirurgia) permitiu identificar que o mesmo caso é visto de diversas perspectivas, 

portanto, deve-se existir o diálogo entre especialidades para o benefício do paciente. 

Nesse sentido, com os resultados da presente pesquisa têm-se que o uso da 

SDMA na IRA é discutível. Soma-se a isso, indivíduos com evolução do quadro, em que 

um deles apresentava azotemia, e não foi detectado por essa análise. Porém, mais 

investigações devem ser realizadas com outras etiologias e comparando a mensuração da 

TFG. Além disso, percebe-se a necessidade de trabalhos científicos com SDMA que 

possuam ausência de conflito de interesse. 
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Pode-se concluir, que para o clínico veterinário a utilização de um painel para 

o diagnóstico e acompanhamento da IRA ainda se faz inevitável. Assim como, o uso dos 

biomarcadores convencionais, como a RPCU e a creatinina, ainda são fundamentais por 

serem já bem estabelecidos e possuírem valor prognóstico.
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ANEXO A 

 

Parecer do comitê de ética 
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Parecer do comitê de ética (continuação). 
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Parecer do comitê de ética (continuação). 

 


