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AVALIAÇÃO DA PERFUSÃO RENAL DE CADELAS EM SEPSE POR PIOMETRA 

POR MEIO DA ULTRASSONOGRAFIA COM CONTRASTE POR MICROBOLHAS 

E DOPPLER 

RESUMO – A sepse é uma síndrome clínica que ocasiona alta morbimortalidade em 
humanos e animais, devido à disfunção orgânica a qual conduz, sendo a principal 
complicação a lesão renal aguda (LRA), originada por alteração da perfusão dentre 
outros fatores. No entanto, até o presente momento as técnicas utilizadas para o 
diagnóstico precoce de alterações na perfusão renal são pouco acuradas, invasivas 
ou de alto risco para o paciente. Por tal motivo, este estudo clínico avaliou parâmetros 
clínicos, hematológicos, urinários, de ultrassonografia Modo-B, Doppler espectral e 
contrastada por microbolhas (CEUS), utilizando o exame histopatológico da biopsia 
renal como padrão diagnóstico de LRA, em 20 cadelas com piometra de origem 
natural como modelo experimental de sepse. Objetivou-se identificar alterações 
patofisiológicas que expliquem o desenvolvimento da LRA e sepse neste tipo de 
pacientes e verificar a acurácia dos métodos estudados para o diagnóstico desta 
lesão, utilizando um grupo de 12 pacientes saudáveis como controle. Todas as 
pacientes apresentaram algum grau de lesão renal de diversas origens celulares e 
40% apresentaram-se em sepse. A LRA pôde ser explicada em 57% dos casos por 
alteração da hemodinâmica renal, principalmente redução da magnitude e velocidade 
do fluxo sanguíneo renal avaliados pelo Doppler e da perfusão cortical pela CEUS; e 
em 22% dos casos por alterações inflamatórias sistémicas, associadas à redução da 
concentração plasmática de albumina e aumento das globulinas. Os parâmetros que 
apresentaram melhor valor diagnóstico para LRA (acurácia > 80%) foram: razão 
proteína-creatinina urinária (UPC), albumina sérica, tempo médio de velocidade na 
artéria renal (TaMin), indice de pulsatilidade (IP), relação comprimento renal-aorta 
(RelCompAor) e pico de realce do contraste no córtex renal. A sepse e as alterações 
na albumina, PaO2, TaMin, hematócrito, UPC, RelCompAor, fosfatase alcalina e IP, 
associaram-se a degeneração tubular, infiltração inflamatória, necrose tubular aguda, 
fibrose intersticial, glomerulonefrite membranoproliferativa e glomerulonefrite 
membranosa, mais severas, sendo estas as lesões renais encontradas na análise 
histopatológica. Além disso, sugere-se a utilização da UPC ao invés da creatinina 
como método de avaliação renal no escore SOFA para determinação de sepse em 
cães. 

Palavras-chave: canino, hemodinâmica renal, lesão renal, disfunção orgânica, 
infecção, útero. 
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EVALUATION OF RENAL PERFUSION OF BITCHES IN SEPSIS BY PYOMETRA 

BY CONTRAST ENHANCED ULTRASONOGRAPHY AND DOPPLER 

ABSTRACT – Sepsis is a clinical syndrome that causes high morbidity and mortality 
in humans and animals, due to the organic dysfunction it leads to. The main 
complication is acute kidney injury (AKI), caused by changes in perfusion, among other 
factors. Unfortunately, to date the techniques used for the early diagnosis of changes 
in renal perfusion are not accurate, invasive or at high risk for the patient. Therefore, 
this clinical study evaluated clinical, hematological, urinary and utrasonographic B-
mode, spectral Doppler and microbubble contrast (CEUS) techniques, using 
histopathological exam of renal biopsy as the diagnostic standard of AKI in 20 bitches 
with pyometra of natural causes as an experimental model of sepsis. The aim was to 
identify pathophysiological changes that explain the development of AKI and sepsis in 
this kind of patients and to verify the accuracy of the methods studied for the diagnosis 
of this lesion, using a group of 12 healthy control patients. All animals with pyometra 
presented some degree of renal damage from multiple cellular origins and 40% 
presented with sepsis. The LRA could be explained in 57% of cases due to renal 
hemodynamics changes, mainly reduction of renal blood flow magnitude and velocity 
evaluated by Doppler ultrasonography and cortical perfusion evaluated by CEUS; and 
in 22% of cases due to systemic inflammatory alterations, associated to reduction of 
plasmatic concentration of albumin and increase of globulins. The parameters that 
presented the best diagnostic value for AKI (accuracy> 80%) were: urinary protein-
creatinine ratio (UPC), serum albumin, mean renal artery velocity (TaMin), pulsatility 
index (PI), kidney length/aorta ratio (KLAorR) and peak contrast enhancement in the 
renal cortex. Sepsis and alterations in albumin, PaO2, TaMin, hematocrit, UPC, 
KLAorR, alkaline phosphatase and PI were associated with aggravation of tubular 
degeneration, inflammatory infiltration, acute tubular necrosis, interstitial fibrosis, 
membranoproliferative glomerulonephritis and membranous glomerulonephritis, these 
being the renal lesions found in the histopathological analysis. In addition, we suggest 
the use of UPC instead of creatinine as a renal evaluation in the SOFA score for 
determination of sepsis in dogs. 

Keywords: canine, renal hemodynamic, renal injury, organic dysfunction, infection, 

uterus  
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CAPÍTULO 1 – Considerações Gerais 

1. Introdução

A sepse é atualmente definida como disfunção orgânica potencialmente fatal 

causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção, condição clínica que 

gera alta morbimortalidade em humanos e animais. Um estudo realizado pelo Colégio 

Americano de Emergência e Cuidado Crítico Veterinário (ACVECC) estimou a 

incidência desta síndrome por volta de 6 a 10% na espécie canina e a taxa de 

sobrevivência entre 25 e 50% (Otto, 2007). Esta condição clínica ocasiona 

complicações decorrentes principalmente de má perfusão tecidual e pode conduzir ao 

desenvolvimento da síndrome de disfunção multiorgânica (MODS) que afeta 

aproximadamente 50% dos cães com sepse e aumenta a taxa de mortalidade de 25% 

para 70% (Kenney et al., 2010).  

Dentre as complicações decorrentes da sepse, se destaca a lesão renal aguda 

(LRA), todavia sua fisiopatologia não está completamente elucidada. Existe forte 

evidência para inferir que seja desencadeada por alterações da perfusão sanguínea 

renal (Langenberg et al., 2005), no entanto a maioria dos estudos em modelos 

experimentais animais baseiam-se apenas na medição do fluxo sanguíneo renal e 

este parâmetro não explica fidedignamente o por quê ocorre a lesão (Zarjou e 

Agarwal, 2011); sugere-se que provavelmente deve-se à natureza complexa da 

vascularização renal (Schneider et al., 2013). Em alguns casos tem se descrito que a 

sepse pode estar associada a aumento do fluxo sanguíneo renal e mesmo assim 

promover a lesão deste sistema (Langenberg et al., 2005). Tais fatos servem como 

evidência experimental para afirmar que a LRA em pacientes com sepse pode ser 

causada por alterações do fluxo sanguíneo, da perfusão intra-renal ou mesmo pela 

associação de outros fatores como a inflamação (Schneider et al., 2013; O’Connor e 

Evans, 2010).  

Neste contexto, a piometra é uma doença desencadeada por infecção 

bacteriana no útero e de altíssima incidência natural (cerca de 50% em animais > 10 

anos) em cadelas intactas (Hagman, 2004). É a principal causa de sepse na espécie 

canina e estima-se que cerca de seis de cada dez animais confirmados com esta 
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doença desenvolvem sepse (Karlsson et al., 2012). Cabe ressaltar que esta 

enfermidade é também desencadeadora de LRA, como consequência de estimulação 

exacerbada do sistema imunológico, ocasionando a formação de imunocomplexos 

circulantes que se precipitam nos glomérulos e que resultam em afecções transitórias 

glomerulares e/ou tubulares (Maddens et al., 2010). 

 Integralizando estas informações, a lesão renal aguda (LRA) é considerada a 

mais frequente e letal das complicações orgânicas tanto da sepse como da piometra. 

Na sepse, esta lesão ocorre em 30 a 50% das pessoas acometidas (Langenberg et 

al., 2005; Schneider et al., 2013) e em 12% dos cães, dos quais apenas 14% 

sobrevivem (Kenney et al., 2010; Keir e Kellum, 2015). Deste modo, considera-se que 

o diagnóstico precoce de LRA em pacientes acometidos por infecções bacterianas

severas que possam conduzir à sepse permitirá melhorar a taxa de sobrevivência dos 

pacientes, ao fornecer suporte para uma terapia mais rápida e um prognóstico clínico 

mais adequado. No entanto, as ferramentas necessárias para detectar esta 

complicação não estão amplamente disponíveis e sua aplicação clínica é bastante 

limitada, tanto na medicina, quanto na veterinária (Keir e Kellum, 2015). 

É nesse cenário que a avaliação da perfusão renal por meio da ultrassonografia 

contrastada por microbolhas (CEUS) associada ao Doppler surge como técnica 

diagnóstica promissora para o estudo da perfusão renal, uma vez que permite detectar 

alterações da vascularização e microcirculação, que por outros métodos seriam 

imperceptíveis, e ainda de forma não invasiva e segura (Santos et al., 2013; Schneider 

et al., 2013). Embora esta técnica ainda se encontre em fase experimental, estudos 

preliminares na espécie canina já indicaram sua acurácia na avaliação da perfusão 

renal (Wei et al., 2001; Waller et al., 2007; Dong et al., 2013), inclusive como indicador 

precoce de lesão renal isquêmica (Dong et al., 2013). Especificamente na sepse, um 

modelo experimental em porcos identificou recentemente que a CEUS permite 

detectar alterações hemodinâmicas renais decorrentes da sepse e sua melhora após 

ressuscitação volêmica, resultados que acompanharam a microcirculação sublingual 

avaliada por fluoroscopia, considerada padrão ouro para avaliação da microcirculação 

(Lima et al., 2018).  

Com estes preceitos, considera-se que técnicas que permitam o estudo da 

microcirculação e/ou perfusão renal em pacientes acometidos por infecções 
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bacterianas podem, não só auxiliar no diagnóstico precoce da LRA, como também no 

entendimento da fisiopatologia desta lesão. Com isso, o objetivo deste estudo foi 

definir as alterações hemodinâmicas, inflamatórias ou de diversas origens que 

conduzem à LRA em pacientes com piometra/sepse e seu diagnóstico precoce foi 

realizada esta revisão de literatura.  
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