
TABELA 1: ESTADIAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA 
COM BASE NA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE CREATININA E SDMA*

Estágio
GATO 

[creatinina] 
sérica mg/dL

CÃO 
[creatinina] 

sérica mg/dL

SDMA 
mcg/dL Comentário

sob risco < 1.6 < 1.4 —

Pacientes idosos, raças 
predispostas a doenças renais, 

exposição a drogas ou 
substâncias nefrotóxicas, etc.

1 < 1.6 < 1.4
< 18

< 18

Não azotêmico. Pode ter 
outra anormalidade renal: 
baixa densidade urinária, 

proteinúria renal, aumentos 
séricos da [creatinina] sérica.

2 1.6 - 2.8 1.4 - 2.8
18 - 35

18 - 25

Azotemia discreta. 
Manifestações clínicas 

em geral ausentes.

3 2.9 - 5.0 2.9 - 5.0
36 - 54

26 - 38

Azotemia moderada. 
Manifestações clínicas 

variáveis.

4 > 5.0 > 5.0
> 54

> 38

Azotemia grave. 
Alto risco para manifestações 

clínicas e crises urêmicas.

A doença renal crônica (DRC) é uma das enfermidades mais comuns na prática de pequenos animais  e, como resultado, é de grande importância na rotina dos médicos-vete-
rinários. O rápido diagnóstico e o exato estadiamento da doença, embora muitas vezes desafiador, são pontos críticos para a instituição do adequado tratamento baseado em 
ciência. Esse guia foi criado para fornecer informação de estadiamento e manejo do paciente com DRC.   
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* SDMA: dimetilarginina simétrica

A proteinúria pode diminuir  de acordo com a piora da disfunção renal e, por isso, 
pode ser menos frequente em animais em estágio 3 e 4 da doença renal.

TABELA 2: SUBESTADIAMENTO DA DRC DE ACORDO 
COM A RELAÇÃO PROTEÍNA: CREATININA URINÁRIA

GATO CÃO Subestágio

< 0,2 < 0,2 Não-proteinúrico

0,2 - 0,4 0,2 - 0,5 Proteinúria limítrofe

> 0,4 > 0,5 Proteinúrico

TABELA 3: SUBESTADIAMENTO DE ACORDO COM 
A PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (PAS) EM CÃES E GATOS

PAS 
(mmHg) Subestágio Ríscos de danos 

a órgãos-alvo Comentário

< 140 Normotenso Mínimo —

140 - 159 Pré- 
Hipertenso

Baixo —

160 - 179 Hipertenso Moderado
Pelo menos 

2 mensurações 
em 1-2 meses

≥180 Hipertensão 
grave

Alto
Pelo menos 

2 mensurações 
em 1-2 semanas

Diagnóstico: baseado 
nos valores alterados 
de creatinina, em um 
paciente estável 
e em jejum, durante 
pelo menos duas 
ocasiões distintas.

Estadiamento: 
baseado nos valores 
séricos de creatinina 
em um paciente já 
diagnosticado com 
doença renal.

Subestadiamento: 
baseado na relação 
proteína:creatinina 
urinária e na pressão 
arterial. A primeira deve 
ser mensurada duas 
vezes em intervalo de, 
pelo menos, 2 semanas 
e é importante excluir 
causas pré e pós renais. 
Já o segundo parâmetro 
deve ser feito em 
diferentes dias ou em 
intervalo de 2 horas. 
Quando há evidência 
de lesão a órgão-alvo, 
esta alteração deve ser 
considerada mesmo 
quando a pressão 
arterial tiver sido 
aferida apenas uma 
única vez. Importante 
acompanhamento 
desses parâmetros para 
reestadiar o paciente 
durante tratamento.

Notas
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ESTÁGIO 1

Manejo da Desidratação

1. Corrigir desidratação e repor perda hídrica 
(vômito, diarreia) - fluído de escolha: Ringer lactato

2. Deixar água disponível e estimular a ingestão hídrica

Proteinúria

Proteínúria Evidente Proteinúria Limítrofe

O que fazer?

1. Busque causas de base 
ou doenças associadas que possam 

ser tratadas/corrigidas

2. Considere biópsia/citolologia 
renal para investigação das causas 

de base se isso for mudar 
o prognóstico ou tratamento

3. Administre iECA* ou BRA** 
(apenas em pacientes hidratados) 

e ofereça alimento coadjuvante

4. Monitore resposta ao tratamento/
progressão da doença

• Creatinina estável e diminuição 
da proteiúria = boa resposta

• Aumento progressivo da creatinina 
e/ou aumento da proteinúria = doença 

está progredindo

Hipertensão Arterial

Objetivo: PAS < 160mmHg (há trabalhos que dizem 140mmHg) - várias 
mensurações sequenciais

Após estabilização da PAS - controle a cada 3 meses

Se PAS < 120mmH ou taquicardia ou manifestações de fraqueza -> risco de 
hipotensão -> reavaliar medicações e doses

ESTÁGIO 2

Acidose Metabólica

Objetivo: [bicarbonato]
        18 - 22mmol/L/pH 7,2 - 7,4

        15 - 24mmol/L/pH 7,2 - 7,4

Redução da Ingestão de Fósforo

1. Dieta coadjuvante

2. Quelante de fósforo  
• controle a cada 4 - 6 semanas. 

• uma vez que os níveis estiverem estáveis -> a cada 12 semanas.

Estágio GATO 
[P] sérico desejado (mg/dL)

CÃO 
[P] sérico desejado (mg/dL)

2 2,7 - 4,6 < 4,5

3 < 5 < 5

4 < 6 < 6

Hipocalemia

Observada em 20% – 30% dos animais com DRC

Indicada suplementação com gluconato de potássio ou citrato de potássio

Dieta

Realizar introdução 
gradual do alimento 

quando paciente 
estiver estável

DIRETRIZES GERAIS DE TRATAMENTO - EM TODOS OS ESTÁGIOS

1. Descontinue o uso de drogas potencialmentes nefrotóxicas

2. Identifique e trate qualquer distúrbio pré ou pós renal

3. Descarte as condições tratáveis 
(pielonefrites, infecções urinárias, urolitíases)

Obs.: a redução da PAS pode levar a aumentos sutis da [creatinina] (0.5mg/dL) - 
aumentos mais significativos indicam progressão da doença. 
*iECA = inibidor de enzima conversora de angiotensina. 
**BRA = bloqueador de receptor de angiotensina.

Terapia Suporte

Antinauseante/antimético

Estimulante do apetite

Fluidoterapia SC ou IV, de acordo 
 com o grau de desidratação ou para 

manutenção da hidratação - pobre em sódio 
e suplementado com potássio

ESTÁGIO 3

Os tratamentos mencionados até o momento, nos 
Estágios 1 e 2, tem por objetivo diminuir a progressão 
da DRC e também são aplicados ao Estágio 3. Alguns 
tratamentos designados para melhorar a qualidade de 
vida, são mais importantes conforme os sinais extra-
renais se tornam mais evidentes. Isso inclui tratamentos 
direcionados para desidratação, náusea, vômito, anemia 
e acidose metabólica.

1: Journal of Feline Medicine and Surgery (2013) 
15(S1), 29–44.

2: IRIS staging of CKD 2019 <http://www.iris-kidney.
com/pdf/IRIS_Staging_of_CKD_modified_2019.pdf>

Escrito por: M.V.Esp. Renata Camozzi 
e M.V Brana Bonder
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ESTÁGIO 4

Terapia Suporte

Considerar tratamento para anemia (Ht < 20%):

EPO 100 - 150u/kg 3/semana 
(50u/kg se paciente hipertenso)

EPO 50 - 150u/kg, 3 vezes por semana

Manejo alimentar - sonda enteral, se necessário

Considerar diálise/transplante renal


