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AZEVEDO, M. G. P. Monitoramento da resposta inflamatória em cães com 

doença renal crônica IV submetidos à hemodiálise intermitente. Botucatu, 2019. 

55p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp). 

RESUMO: A doença renal crônica (DRC) é uma enfermidade comum em 

cães idosos. No insucesso do tratamento clínico tem-se a opção das terapias de 

substituição renal, onde se destaca a hemodiálise intermitente (HDI). Tanto a 

técnica de HDI como o estado clínico dos cães com DRC podem desencadear 

uma reação inflamatória. A proteína C reativa (CRP) é uma proteína de fase 

aguda que pode ser utilizada como marcador da resposta inflamatória em cães. 

O objetivo deste estudo foi de avaliar o uso da proteína C reativa como um 

biomarcador de lesão inflamatória na monitoração da resposta inflamatória de 

cães com DRC no estádio IV submetidos a hemodiálise intermitente e comparar 

dois métodos de dosagem da proteína C reativa em cães com doença renal 

crônica IV. Foram selecionados 16 cães com doença renal crônica IV, divididos 

em dois grupos: 8 animais no grupo tratamento clínico, 8 animais no grupo 

hemodiálise intermitente e 7 animais sadios no grupo controle. Foram coletadas 

amostras de sangue antes da primeira e da última sessão de tratamento de 

ambos os grupos, para avaliação de hemograma, bioquímica sérica (ureia, 

creatinina, albumina, potássio, fósforo). Para determinação das concentrações 

da proteína C reativa foi utilizado o método de ELISA (Dog CRP ELISA (CRP-4), 

Life Diagnostics Inc.) método de ELISA sanduíche (Kit CATALYST CRP TEST , 

IDEXX Catalyst®), ambos conforme as recomendações do fabricante. Foi 

observado elevada concentração de proteína C reativa no GHDI quando 

comparado com GC (p= <0,001) nos dois momentos avaliados, e quando 

comparado o GHDI ao GTC (p= 0,0406) no M0. Não foi observada a diferença 

estatística dos valores de CRP entre o M0 e MTerminal em nenhum dos grupos. 

A CRP apresentou correlação positiva moderada com os leucócitos totais 

(r=0,5479, p=0,0152), correlação negativa moderada com albumina (r=-0,5974, 

p=0,0069) e hemácia (r=-0,5878, p=0,0131). Notou-se redução nas 

concentrações séricas de ureia, creatinina e fósforo após as sessões de 

hemodiálise intermitente com diferença significativa em relação ao grupo 

controle e grupo tratamento clínico, no MTerminal, e quando comparado os dois 
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momentos observou se redução nas concentrações de ureia (p=0,0116) e 

creatinina, (p= 0,0250), aumento dos valores de leucócitos totais (p= 0,0391) no 

GHDI e aumento dos valores de creatinina (p= 0,0372) e fósforo (p= 0,0135) no 

GTC. A correlação entre as técnicas aplicadas foi positiva forte (r=-0,7039, 

p=<0,001). Não foi observada diferença na taxa de sobrevivência entre os 

animais com doença renal crônica IV. 

Palavras- chave: Diálise, Rins, Proteína C reativa. 
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AZEVEDO, M. G. P. Monitoring of inflammatory response in dogs with Stage IV 

Chronic Kidney Disease undergoing intermittent hemodialysis. Botucatu, 2019. 

55p. Thesis dissertation (Master degree) – School of Veterinary Medicine and 

Animal Science, Botucatu Campus, São Paulo State University (Unesp). 

ABSTRACT: Chronic Kidney Disease (CKD) is a common disease in older 

dogs. When the clinical treatment is unsuccessful, kidney replacement therapies 

become an option, the most prevalent of which is Intermittent Hemodialysis (IHD). 

Both the IDH technique and the clinical condition of the CKD patients may trigger 

an inflammatory reaction. C-reactive protein (CRP) is an acute phase protein that 

may be used as a marker for inflammatory response in dogs. This study aims at 

evaluating the use of C-Reactive Protein as a biomarker for inflammatory injuries 

in the monitoring process of the inflammatory response in dogs affected by Stage 

IV Chronic Kidney Disease undergoing intermittent hemodialysis, in addition to 

comparing the two different tests to measure CRP in these patients. Sixteen dogs 

with Stage IV chronic kidney disease were selected for the study and divided into 

two groups: 8 animals in the clinical treatment group; and 8 animals in the 

intermittent hemodialysis group. In addition, seven healthy animals were included 

in a third group as a control. Blood samples were collected before the first and 

the last treatment session for both groups for a full blood count and serum 

biochemistry assay (urea, creatinine, albumin, potassium and phosphorus). A 

canine CRP ELISA Kit (Dog CRP ELISA (CRP-4), Life Diagnostics Inc.) and the 

CATALYST CRP TEST device (IDEXX Catalyst®) were used to determine the 

concentration of C-Reactive protein according to the manufacturer’s instructions. 

We observed an increased concentration of C-Reactive Protein in the GHDI in 

contrast with the CG (p= <0,001) at both moments evaluated, as well as when 

comparing the GHDI with the GTC (p= 0,0406) at M0. There were no statistically 

significant differences in the CRP values between M0 and MTerminal within any 

of the groups. CRP presented a moderate positive correlation with the total 

leukocyte levels (r=0,5479; p=0,0152) and a moderate negative correlation with 

the albumin (r=-0,5974; p=0,0069) and red blood cell levels (r= -0,5878; 

p=0,0131). There was a reduction in the serum concentrations of urea, creatinine 

and phosphorus after the intermittent hemodialysis sessions, with statistically 

significant differences in comparison with the control and clinical treatment 
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groups at MTerminal. When comparing both moments, there was a reduction in 

the concentrations of urea (p=0,0116) and creatinine (p= 0,0250), and an 

increase in the total levels of leukocytes (p= 0,0391) in the IHDG, as well as an 

increase in the levels of creatinine (p= 0,0372) and phosphorus (p= 0,0135) in 

the CTG. There was a strong positive correlation (r= -0,7039; p=<0,001) between 

the two tests and no differences were observed in the survival rates of animals 

with Stage IV Chronic Kidney Disease. 

Keywords: Dialysis, Kidneys, C-reactive protrein. 
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1 INTRODUÇÃO 

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela presença de danos 

estruturais e/ou funcionais em um ou ambos os rins por período superior a três 

meses (POLZIN, 2011a), sendo esta a terceira causa mais comum de morte em 

cães, tendo prevalência superior entre animais idosos (CHEW; DIBARTOLA; 

SCHENCK, 2011). Segundo a Sociedade Internacional de Interesse Renal 

(IRIS), a DRC pode ser dividida em quatro estadiamentos baseado nas 

concentrações de creatinina sérica e pela mensuração de dimetilarginina 

simétrica (SDMA), e subclassificada em dois subgrupos com base dos valores 

da relação proteína: creatinina urinária e pressão sanguínea (INTERNATIONAL 

RENAL INTEREST SOCIETY, 2019a). No estádio 1 da doença, os cães 

apresentam creatinina sérica <1,4mg/dL e SDMA <18 µg/dl. No estádio 2 da 

doença valores de creatinina sérica entre 1.4 – 2.8 mg/dL e SDMA entre 18 - 35 

µg/dl. Já no estádio 3 da doença os cães apresentam creatinina sérica entre 2.9 

– 5.0 mg/dL e SDMA entre 36 - 54 µg/dl. No estádio 4 da DRC os cães

apresentam níveis séricos de creatinina superiores a 5mg/dL e SDMA >54 µg/dl 

(INTERNATIONAL RENAL INTEREST SOCIETY, 2019a). 

Reconhecer adequadamente a DRC inclui considerar as várias evidências 

presentes nos exames laboratoriais como a avaliação do perfil renal, 

hemograma, urinálise, estado hidroeletrolítico e ácido-básico além da avalição 

de ultrassonográfica (POLZIN, 2011a). Dentre os sinais clínicos que podem ser 

observados encontram se, poliúria, polidipsia, perda de peso progressiva, perda 

de massa muscular, apetite seletivo, urina de coloração mais clara. À medida 

que a perda da função renal avança, surgem sinais clínicos relacionados a 

uremia como náusea, estomatites, necrose e descamação da mucosa da língua, 

vômitos, diarreia e mucosas secas (xerostomia) (POLZIN, 2011b). 

A hemodiálise intermitente (HDI) é uma terapia de substituição renal 

extracorpórea indicada para remoção de fármacos e toxinas, em casos de injúria 

renal aguda (IRA), DRC em crise urêmica e DRC em estádio IV (BLOOM; 

LABATO, 2011), ou quando há insucesso da terapia convencional (PERONDI et 

al., 2018). A HDI compreende sessões de curta duração (três a seis horas) por 

dia, até três vezes por semana (COWGILL; GUILLAUMIN, 2013). 
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A resposta de fase aguda (RFA) compreende parte da defesa imunológica 

do organismo frente a um estímulo inflamatório (CRAY; ZAIAS; ALTMAN, 2009), 

que estimula a liberação de citocinas pró inflamatórias tais como Interleucina – 

1alfa (IL-1α), Interleucina – 6 (IL-6) e Fator de necrose tumoral – alfa (TNF-α) 

(CRISPE, 2016). Durante a RFA há alteração das concentrações de algumas 

proteínas plasmáticas dentre elas as proteínas de fase aguda (PFA) (MURPHY; 

TRAVERS; WALPORT, 2008). As PFA durante a resposta de fase aguda 

sistêmica  alteram em pelo menos 25% das concentrações (ECKERSALL, 2008; 

GABAYC, C.; KUSHNER, 1999). 

A produção e a resposta das PFA variam de acordo com a espécie. Em 

cães, a proteína C reativa (CRP) é considerada proteína de fase aguda positiva 

major, pois sua concentração aumenta frente ao estimulo inflamatório ou 

infeccioso. A albumina é considerada uma PFA negativa, pois reduz suas 

concentrações em resposta a inflamação (CERÓN; ECKERSALL; MARTÍNEZ-

SUBIELA, 2005), pois o aumento da síntese das PFA leva a redução gradativa 

de sua produção no organismo ((ECKERSALL, 2008). 

Mesmo estando presentes na RFA, já foram descritos aumentos das PFA 

em processos crônicos (CERÓN; ECKERSALL; MARTÍNEZ-SUBIELA, 2005). Já 

foi demonstrado elevadas concentrações de CRP em cães com DRC (RAILA; 

SCHWEIGERT; KOHN, 2011) e em seres humanos submetidos a hemodiálise 

(STENVINKEL, 2001).  

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é avaliar o uso da proteína 

C reativa como um biomarcador de lesão inflamatória na monitoração da 

resposta inflamatória de cães com DRC no estádio IV submetidos a hemodiálise 

intermitente e tratamento clínico, correlacionando as concentrações séricas de 

Proteína C reativa com as concentrações com dados de albumina, hemácia, 

proteína total, plaquetas, leucócitos, ureia, creatinina, albumina, fósforo, potássio 

e relação proteína: creatinina urinária, e comparar dois métodos de dosagem da 

proteína C reativa em cães com doença renal crônica IV. 

Neste trabalho será apresentada uma revisão sobre doença renal crônica 

em cães e proteínas de fase aguda e um artigo científico com os resultados do 

experimento de pesquisa. 
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1. Objetivo

1.1. Objetivo geral 

Avaliar a resposta inflamatória de cães com DRC no estádio IV 

submetidos à hemodiálise intermitente e tratamento clínico atendidos no Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – UNESP – 

campus de Botucatu por meio da determinação das concentrações séricas de 

Proteína C reativa. 

1.2. Objetivos específicos 

Correlacionar as concentrações da proteína C reativa de cães com DRC 

no estádio IV submetidos à hemodiálise intermitente e tratamento clínico com os 

dados de albumina, hemácia, proteína total, plaquetas, leucócitos, ureia, 

creatinina, albumina, fósforo, potássio e relação proteína: creatinina urinária. 

Correlacionar exames laboratoriais e a concentração da proteína C reativa 

de cães com DRC no estádio IV submetidos à hemodiálise intermitente e 

tratamento clínico na avaliação da inflamação sistêmica. 

Correlacionar os resultados da dosagem de proteína C reativa obtidas por 

duas técnicas diferentes diferentes. 
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Conclusão 

O presente estudo demonstrou que pacientes com doença renal crônica estádio IV 

submetidos à hemodiálise intermitente apresentam um quadro inflamatório ativo, 

demonstrando que a CRP pode ser utilizada na avaliação da resposta inflamatória nestes 

pacientes. 

Ambas as técnicas demonstram ser eficazes na mensuração da CRP em cães com 

doença renal crônica IV. 

Apesar do quadro inflamatório causado tanto pela técnica quanto pela doença 

renal crônica, a hemodiálise intermitente mostrou-se benéfica na redução das 

concentrações séricas de ureia, creatinina e fósforo levando a uma melhora clínica da 

qualidade de vida dos pacientes. 
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