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RAMOS, A. F. Perfil renal e proteínas sérica de cachorros-do-mato 

(Cerdocyon thous) mantidos em cativeiro. Botucatu, 2021. 80p. Dissertação 

(Mestrado em Animais Selvagens) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, Campus de Botucatu, Universidade Estadual Paulista. 

 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi avaliar e correlacionar a função renal e as proteínas 

séricas de um grupo homogêneo de cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) 

mantidos há pelo menos um ano em cativeiro, com os cachorros domésticos 

(Canis lupus familiaris). Os animais foram anestesiados e submetidos a exame 

físico, biometria, coleta de materiais (sangue e urina) e exames de imagem 

(ultrassom e raio-x). Foram incluídos no estudo cães com hemograma completo, 

exame de urina, glicemia e exame físico normais. Para o estudo de perfil renal, 

foram estudados 8 cachorros-do-mato machos, hígidos e cativos. Foram 

avaliados os seguintes parâmetros renais: bioquímica sérica (uréia, creatinina, 

dimetilarginina simétrica-SDMA); e ultrassonografia renal modo B e Doppler 

(características dos rins, índice de resistividade renal e detectar possível 

Dioctopyma renale); perfil lipídico (triglicérides e colesterol total). Os valores de 

SDMA obtidos oscilaram entre 6 a 9 µg/dL. O IR foi obtido a nível da artéria 

interlobar, com valores médios de 0,520,10 e 0,500,05, para os rins esquerdo 

e direito, respectivamente. No estudo eletroforético, foram avaliados 13 

cachorros-do-mato machos, hígidos e cativos, e 7 cães domésticos. Foi 

realizada eletroforese sérica em gel de poliacrilamida 7% NATIVE-PAGE para a 

avaliação das proteínas. Os perfis de proteínas séricas das duas espécies 

apresentaram diferenças na apresentação e quantificação das frações. Os cães 

domésticos apresentaram quantidades superiores de albumina sérica, albumina 

total e relação albumina/globulina, enquanto os cachorros-do-mato 

apresentaram quantidade superior de globulinas totais. Como conclusão, o 

marcador SDMA em Cerdocyon thous hígidos apresentou valores similares aos 

de cães domésticos, abaixo de 14 µg/dL. O IR renal foi passível de mensuração 

na espécie, ao nível da artéria interlobar, sendo obtido com maior facilidade no 

rim esquerdo e apresentando valores de acordo com a literatura para cães. Este 

é o primeiro relato que descreve os níveis de SDMA, IR no interior do parênquima 
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renal e as frações proteicas séricas fracionadas pela técnica de eletroforese em 

gel de poliacrilamida 7% NATIVE-PAGE em cachorros-do-mato hígidos, podendo 

ser usados como base de comparação para a espécie. 

 

Palavras-chave:  função renal; ultrassonografia renal; eletroforese de proteínas 

séricas; Cerdocyon thous 
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RAMOS, A. F. Renal profile and serum protein of wild dogs (Cerdocyon 

thous) kept in captivity. Botucatu, 2021. 80p. Dissertação (Mestrado em 

Animais Selvagens) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Campus 

de Botucatu, Universidade Estadual Paulista. 

 
ABSTRACT 

The mean of the study was to evaluate and correlate the renal function and the 

protein profile of a homogeneous group of Crab-eating fox (Cerdocyon thous) 

kept in captivity for at least one year, with domestic dogs (Canis lupus familiaris). 

The animals were anesthetized and submitted to physical examination, biometric 

measures, gathering samples (blood and urine) and imaging tests (ultrasound 

and x-ray). Dogs with a complete blood count, urine test, blood glucose and 

normal physical examination were included in the study. For the renal outline 

study, 8 healthy males and captive Crab-eating fox were evaluated. The serum 

concentrations of SDMA and RI were evaluated. The obtained SDMA values 

ranged from 6 to 9 µg / dL. The RI was obtained at the interlobar artery with mean 

values of 0.52±0.10 and 0.50±0.05, for the left and right kidneys, respectively. In 

the electrophoretic study, 13 males, healthy and captive bush dogs and 7 

domestic dogs were evaluated. Serum electrophoresis was performed on 7% 

NATIVE-PAGE polyacrylamide gel for protein analyses. The serum protein of the 

two species showed differences in the presentation and quantification of 

fractions. Domestic dogs had higher amounts of serum albumin, total albumin 

and albumin / globulin ratio, while Crab-eating fox had higher amounts of total 

globulins. In conclusion, the SDMA values in healthy Cerdocyon thous were 

similar to those of domestic dogs, below 14 µg / dL. Renal RI was measurable in 

the species, at the interlobar artery, being more easily obtained in the left kidney 

and presenting values according to the literature for dogs. This is the first report 

describing the SDMA values, RI inside the renal parenchyma and the serum 

protein fractionated by the vertical 7% NATIVE-PAGE electrophoretic 

polyacrylamid gel technique in healthy wild dogs, which can be used as a basis 

of comparison for the species. 

Key words: Renal function; renal ultrasound; serum protein electrophoresis; 

Cerdocyon thous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I
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1 Introdução e Justificativa 

 

 

Os canídeos silvestres apresentam particularidades bastante 

específicas da espécie, podendo estes fatores convergir como um ponto 

determinante na sobrevivência e perpetuação deste grupo animal (GOMES, 

2007). Entre as seis espécies de canídeos conhecidas no Brasil, temos o 

Cerdocyon thous, também conhecido como cachorro-do-mato, lobinho, lobete e 

graxaim-do-mato (BEISIEGEL, 1999), com ampla distribuição na América do Sul 

(LEMOS, 2007), sendo esta espécie um exemplo de sucesso ecológico em 

adaptabilidade relacionada à alimentação e reprodução (MASSARA, 2009). 

Os cachorros-do-mato apresentaram uma alta habilidade de se 

adaptar ao ambiente antropizado no quesito alimentar, podendo, dentro do 

ambiente urbano, reverter o aproveitamento energético antes constituído de 

plantas, raízes, frutas e proteína animal (insetos, pequenos animais e carcaças 

de animais) para os alimentos disponíveis em lixões dos centros urbanos 

(BEISIEGEL; LEMOS; AZEVEDO, 2013). Esse sucesso não é o mesmo quando 

relacionado a outros canídeos como Speothos venaticus (Cachorro-vinagre) e 

Chrysocyon brachyurus (Lobo-guará), os quais são bastante sensíveis à 

ambientes antropizados, possuindo muita especificidade alimentar e reprodutiva 

(BERTA, 1982). 

Importantes fatores conservacionistas tratados na atualidade, 

como os impactos clínicos de mudança brusca de comportamento alimentar, 

ambiental e reprodutivo em cada espécie são pouco estudados e difundidos 

(SANTOS et al., 2003). O tipo de alimentação atualmente disponibilizado para 

animais domésticos e o próprio sistema de cruzamento endogâmico praticado 

nesta espécie (Canis familiares) já são conhecidos por se traduzirem em 

problemas metabólicos e nutricionais a curto e longo prazo, trazendo consigo 

importantes impactos na saúde animal (PEREIRA NETO et al., 2014). 

Embora as populações pareçam estáveis, há ameaças à espécie, 

como retaliação/prevenção à predação de animais domésticos (frequentemente 
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vítima de envenenamento e tiros), confrontos com cachorros domésticos e 

doenças, como sarna sarcóptica, cinomose, raiva, parvovirus, Leishmania spp. 

e Leptospira interrogans (BEISIEGEL; LEMOS; AZEVEDO, 2013). Apesar 

desses conhecimentos, pouco ainda se sabe a respeito da fisiologia e 

parâmetros da espécie. 

Segundo GOMES, 2007, em canídeos silvestres, a complexidade 

envolvida no diagnóstico de doenças metabólicas e sistêmicas ainda é um 

problema entre os profissionais que trabalham na área, onde o impacto da 

interferência antrópica na condição clínica destes animais é negligenciado e 

pouco discutido, estudado e difundido, sendo relatados ainda hoje, muito poucos 

casos de alterações nutricionais e metabólicas. Um exemplo disso são as 

alterações que geralmente são identificadas na necropsia de forma tardia, e não 

buscando um diagnóstico e tratamento prévio destas alterações. 

Deste modo, o presente estudo pretende avaliar a função renal e a 

eletroforese sérica de cahorros-do-mato (Cerdocyon thous) de cativeiro, 

buscando comparar esses perfis aos de cães domésticos, uma vez que 

parâmetros desta espécie são frequentemente usados na interpretação de 

exames dos canídeos selvagens. Os dados gerados poderão auxiliar na 

detecção de alterações renais e do eletroforetograma de Cerdocyon thous. 
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CONCLUSÕES 

O marcador SDMA em Cerdocyon thous hígidos apresentou valores 

similares aos de cães domésticos, abaixo de 14 µg/dL. O IR renal foi passível de 

mensuração na espécie, ao nível da artéria interlobar, sendo obtido com maior 

facilidade no rim esquerdo e apresentando valores de acordo com a literatura 

para cães. Os dados obtidos contribuem para a avaliação da função renal em 

cachorros-do-mato, auxiliando assim no diagnóstico precoce de afecções renais. 
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