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Resumo 

 A proteinuria consiste na presença de quantidades elevadas de proteína na urina, e pode 

ter causas renais ou extra-renais. Em gatos, a proteinuria devida a causas renais é considerada 

um fator de mau prognóstico, associado a um aumento da morbilidade e da mortalidade quer 

em doenças renais quer em doenças não renais. Assim, é considerada um biomarcador 

importante em diversas doenças felinas. O linfoma é uma das neoplasias mais comuns em gatos. 

Um estudo recente provou que a proteinuria de magnitude moderada é frequente em cães com 

linfoma. No entanto, que tenhamos conhecimento, não existe informação relativa a avaliação 

da proteinuria no linfoma felino.  

Os principais objetivos deste estudo consistiram na avaliação da ocorrência de 

proteinuria no linfoma felino, e na determinação da magnitude da proteinuria em gatos com 

linfoma. 

Para tal compararam-se os dados de medições de rácios proteína:creatinina na urina 

(UPC) entre três grupos de gatos (n=26): i) animais com linfoma (n=10), ii) animais com outras 

neoplasias (n=10) e iii) animais saudáveis (grupo de controlo, n=6). Os gatos com linfoma 

apresentaram valores de rácio UPC significativamente superiores aos gatos do grupo controlo 

(p=0.027). Não foram encontradas diferenças com significância estatística nos valores de rácio 

UPC entre o grupo de animais com outras neoplasias e o grupo controlo, nem entre o grupo de 

animais com linfoma e o grupo de animais com outras neoplasias. Na maioria dos gatos com 

linfoma que apresentavam proteinuria, esta era de baixa magnitude (valores de rácio UPC entre 

0,2 e 0,4).  

Os resultados obtidos sugerem que, em gatos, o linfoma está associado ao desenvolvimento 

de proteinuria de baixa magnitude. Para além disso, apontam para a necessidade da realização 

de novos estudos, com um maior número de casos, de forma a esclarecer qual o significado 

clínico da proteinuria em gatos com linfoma. 

 

Palavras-Chave: Felino, Gato, Linfoma, Proteinuria, Rácio proteína:creatinina urinário 
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Abstract 

Proteinuria consists in the presence of abnormal quantities of protein in the urine, which 

can be due to renal or extra-renal causes. In cats, proteinuria of renal origin is considered an 

indicator of poor prognosis, and is associated with an increased morbidity and mortality, both 

in renal and non-renal diseases. Consequently, proteinuria is considered an important biomarker 

in various feline diseases. Lymphoma is one of the most frequent neoplasias in cats. An 

increased incidence of proteinuria of moderate magnitude was recently reported in dogs with 

lymphoma. However, information about proteinuria in feline lymphoma is lacking. 

The main objectives of this study were to evaluate the occurrence of proteinuria in feline 

lymphoma, and to access the magnitude of proteinuria in cats with lymphoma.  

The urine protein:creatinine (UPC) ratio was measured in three groups of cats (n=26): 

i) cats with lymphoma (n=10), ii) cats with other types of neoplasias (n=10) and iii) apparently 

healthy cats (control goup, n=6). Cats with lymphoma had significantly higher values of UPC 

ratio than cats of the control group. No significant differences were found between the group 

of cats with other types of neoplasias and the control group, nor between the group of cats with 

lymphoma and cats with other types of neoplasias. Moreover, the proteinuria detected in the 

cats of the lymphoma group was of low magnitude in most cases (UPC ratio values between 

0,2 and 0,4). 

These results suggest that proteinuria of low magnitude is frequent in cats with 

lymphoma. However, further studies with a larger number of cases are needed in order to clarify 

the clinical significance of proteinuria in cats with lymphoma. 

  

Keywords: Cat, Feline, Lymphoma, Proteinuria, Urinary protein:creatinine ratio 
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1. Revisão da fisiologia renal 

Os rins são dois órgãos localizados na cavidade abdominal. Estes órgãos recebem cerca de 

25% do débito cardíaco e são responsáveis pela filtração do sangue, excretando metabolitos e 

recuperando substâncias que apesar de filtradas ainda são necessárias ao funcionamento do 

organismo (tais como água, glucose, eletrólitos e proteínas de baixo peso molecular). Para além 

destas duas funções essenciais, os rins desempenham muitas outras, tais como a secreção de 

hormonas, a hidrólise de péptidos e a manutenção do equilíbrio eletrolítico e ácido-base 

(Barber, 2004; Cochran, 2011; Reece et al., 2015). 

A unidade funcional do rim é o nefrónio. Existem dois tipos de nefrónios, os 

corticomedulares, cujo glomérulo (figura 1) se situa na zona mais externa do córtex e a ansa de 

Henle se estende até á transição corticomedular (estes nefrónios são caraterizados por terem 

ansas de Henle curtas) e os nefrónios justamedulares, em que os glomérulos se situam próximo 

da medula e as ansas de Henle longas ocupam a quase totalidade da porção medular do rim. 

Independentemente do tipo de nefrónio, as funções desempenhadas são as mesmas, apesar dos 

nefrónios justaglomerulares também exercerem funções de manutenção do gradiente osmótico 

da medula renal (Bruggern et al., 2011; Verlander, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os três mecanismos envolvidos na formação de urina são: 1) filtração glomerular, 2) 

reabsorção tubular e 3) secreção tubular. A formação de urina inicia-se quando o ultrafiltrado 

do plasma passa pelo endotélio capilar fenestrado, membrana basal do glomérulo e epitélio 

glomerular. Este fluido recebe o nome de ultrafiltrado porque a sua composição é igual à do 

plasma, excetuando a concentração de proteínas, que é mais baixa uma vez que as proteínas de 

elevado peso molecular não são filtradas (Bruggern et al., 2011; Verlander, 2013).  

Figura 1: Funcionamento do glomérulo (Cunningham, 2013). Arteríola Aferente transporta o sangue até ao 

glomérulo, onde a água e os solutos passam para o Espaço de Bowman formando o filtrado, que passa para o 

túbulo contornado proximal. O sangue filtrado é transportado pela Arteríola Eferente de volta à circulação  
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Independentemente do peso molecular, as moléculas com carga positiva são filtradas com 

maior facilidade do que as com carga negativa, devido à repulsão electroestática que ocorre na 

membrana basal. No entanto, a maioria das proteínas que são filtradas (as com peso molecular 

inferior a 69,000 kDa) são reabsorvidas nos túbulos proximais, não sendo eliminadas na urina.  

A taxa de filtração glomerular mantém-se relativamente constante, independentemente de 

fatores externos como a pressão arterial e o fluxo sanguíneo renal. Isto é alcançado 

principalmente devido ao sistema renina-angiotensina-aldosterona (figura 2), ao reflexo 

miogénico e ao feedback tubulo-glomerular (Reece, 2009; Verlander, 2013).  A renina é uma 

hormona produzida pelas células mesangiais extraglomerulares em resposta à diminuição da 

pressão de perfusão renal, e catalisa a transformação de angiotensinogénio em angiotensina I, 

que é posteriormente convertida em angiotensina II pela enzima de conversão da angiotensina 

(ECA). A angiotensina II atua como vasoconstritor, aumentando por isso a pressão arterial e a 

pressão de perfusão renal (Bruggern et al., 2011; Verlander, 2013). 

 

 
Figura 2: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (adaptado de Cunningham, 2013) 

 

Algumas substâncias como o sódio, a glucose e os aminoácidos, que são consideradas 

importantes para a manutenção das funções corporais também são filtradas, devido ao seu baixo 

peso molecular. Para que não sejam perdidas na urina, estas substâncias têm de ser devolvidas 

à circulação sistémica, sendo por isso reabsorvidas na região dos túbulos contornados 

proximais. A água é reabsorvida por osmose, devido à criação de um gradiente osmótico após 
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↑ Renina 
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a reabsorção dos solutos referidos anteriormente. (Bruggern et al., 2011; Reece et al, 2015). 

Proteínas de baixo peso molecular podem também ser reabsorvidas por mecanismos de 

endocitose, após os quais são degradadas em aminoácidos do interior das células do epitélio 

luminal dos túbulos contornados proximais. Este processo impede que uma quantidade 

considerável de aminoácidos seja perdida na urina (Verlander, 2013; Reece et al, 2015). Na 

fase final da produção de urina ocorrem fenómenos de secreção tubular, através dos quais 

substancias como o potássio, ácidos e bases orgânicas e fármacos como por exemplo a 

penicilina, são transportadas dos capilares peritubulares para os túbulos contornados distais 

(Verlander, 2013; Reece et al, 2015). 
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2. Proteinuria 

2.1. Definição e importância clínica 

Apesar dos cães e gatos poderem, de uma forma geral, apresentar pequenas quantidades 

de proteína – principalmente albumina – na urina, o termo proteinuria é usado para designar a 

presença desta proteína em quantidades anormais na urina (acima do valor considerado máximo 

de referencia para a espécie). A microalbuminuria corresponde a concentrações de albumina na 

urina superiores ao valor fisiológico (>1.0 mg/dL), mas abaixo do limiar de deteção dos 

métodos colorimétricos convencionais, como é o caso da tira de urina (<30mg/dL) (Barber, 

2004; Nelson and Couto, 2009; DiBartola, 2010). 

A presença de proteinuria de origem renal elevada e persistente pode ser um indicador 

de doença renal crónica, mas também pode ser consequência de numerosos processos 

inflamatórios, metabólicos, infeciosos e neoplásicos, assumindo por isso um papel 

preponderante na avaliação e deteção de doenças renais e extra-renais especialmente na 

ausência de outros sinais clínicos (Adams et al., 1992; Chew et al., 2010; DiBartola, 2010; 

Grauer, 2012). Exemplos de doenças não renais associadas ao desenvolvimento de proteinuria 

incluem neoplasias, infeções crónicas (erliquiose, leishmaniose e dirofilariose) e doenças 

endócrinas, como é o caso da síndrome de Cushing e diabetes mellitus (Wehner et al., 2008). 

De acordo com diferentes estudos (Syme et al., 2006; Littman, 2011; Harley and 

Langston 2012), a proteinuria de origem renal persistente está relacionada com o aumento de 

morbilidade e mortalidade associada a doença renal e não renal. Mesmo em concentrações 

baixas, existe uma correlação negativa entre a proteinuria e o tempo de sobrevivência em gatos, 

com doença renal crónica. A proteinuria co,nstitui-se não só um marcador de diagnóstico para 

a doença renal crónica, como também pode servir para monitorizar a progressão de outras 

doenças, inclusive doenças neoplásicas, constituindo-se assim um importante fator de 

prognóstico (Lees et al., 2005; Syme et al., 2006; Grauer, 2009; Harley and Langston, 2012). 

  

2.2. Proteinuria e Doença Renal Crónica 

A doença renal crónica é apresentada como uma das causas mais importantes de 

morbilidade e mortalidade em gatos (Boyd et al., 2008; Castro et al., 2009; Grauer, 2009).  

Em condições fisiológicas, a parede capilar dos vasos glomerulares atua como a 

primeira barreira para prevenir a perda de proteína na urina, e as proteínas que passam para o 

filtrado glomerular são reabsorvidas nos túbulos contornados proximais. Com o declínio da 
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função renal, ocorrem diversas alterações hemodinâmicas que podem justificar o aumento da 

filtração glomerular de proteínas, nomeadamente a constrição da arteríola eferente e dilatação 

da arteríola aferente em resposta à angiotensina II, prostaglandinas locais, endotelina e outros 

mediadores vasoativos, originando um aumento da pressão intraglomerular (Watanabe and 

Mishina, 2007; Harley and Langston, 2012). Adicionalmente, ocorre uma diminuição do 

número de túbulos funcionais, o que faz com que a reabsorção e degradação da proteína filtrada 

seja menor, promovendo assim o aumento da quantidade de proteína intacta na urina. Em 

estadios avançados da doença renal, a diminuição da taxa de filtração glomerular origina uma 

diminuição da quantidade de proteína excretada, razão pela qual, a partir de um certo ponto, o 

dano renal deixa de se refletir no grau de proteinuria que um animal apresenta (Syme et al., 

2006). 

 

2.3. Métodos de diagnóstico da proteinuria 

No que respeita ao diagnóstico de proteinuria, a cistocentese é o método de eleição para 

a recolha de amostras de urina. Este método de recolha permite excluir as causas extra-urinárias 

de proteinuria, ao evitar contaminações provenientes do trato genital (Nelson and Couto, 2009; 

DiBartola, 2010; Grauer, 2012; Harley and Langston, 2012). Apesar de existirem estudos  

(Vilhena et al., 2015; Marynissen et al., 2017) que comprovam que urina colhida por micção 

espontânea no cão e compressão manual em gatos são tão fiáveis para medição de rácio 

proteína:creatinina (UPC) como a cistocentese, desde que os primeiros jatos sejam descartados, 

a técnica da cistocentese continua a ser a preferida para a colheita de amostras com esta 

finalidade (DiBartola, 2010; Vilhena et al., 2015; Marynissen et al., 2017). 

O método mais comummente usado na deteção de proteinuria é o teste da tira reativa de 

urina, devido à sua rapidez, facilidade de utilização e baixo custo. Este teste consiste numa 

reação colorimétrica que permite estimar, de forma semi-quantitativa, a quantidade de proteína 

na urina. A maioria das tiras reativas de urina disponíveis apresentam um limiar de deteção de 

proteína de 30mg/dL, no entanto existem no mercado tiras de urina que detetam concentrações 

entre 1-30 mg/dl. No entanto, este teste é subjetivo uma vez que a avaliação do grau de 

proteinuria é feita por comparação de cores e, por isso, muito dependente do observador. Este 

problema pode ser evitado recorrendo aos leitores automáticos de tiras de urina (Grauer, 2006; 

Nelson and Couto, 2009; DiBartola, 2010; Nabity, 2011). 

De acordo com alguns estudos (Grauer, 2006; Pressler, 2006a), as tiras de urina usadas 

em medicina veterinária, apresentam uma grande quantidade de falsos positivos e falsos 
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negativos, sendo os falsos positivos bastante comuns na urina de gato. Os casos de falsos 

positivos podem ocorrer em presença de urinas alcalinas, contacto excessivo da tira de teste 

com a urina, ou em caso de amostras contaminadas. Os casos de falsos negativos são comuns 

em urinas ácidas ou diluídas ou quando os níveis de proteína se encontram abaixo do limiar de 

deteção. Assim sendo, recomenda-se a confirmação dos testes colorimétricos com outros meios 

de avaliação de proteinuria, principalmente se estivermos perante um animal suspeito de estar 

em risco de proteinuria (i.e. em casos de hipertensão, doença renal e neoplasia) (Grauer, 2006; 

Nelson and Couto, 2009; Chew et al., 2010; DiBartola, 2010).  

O teste do ácido sulfossalicilico, tal como o teste da tira de urina, é um teste semi-

quantitativo e subjetivo porque o que é avaliado é a turbidez da amostra. No entanto, este teste 

tem um limiar de deteção mais baixo (5mg/dL) do que a tira de urina, o que permite classificar 

como positivas amostras que seriam consideradas negativas na tira reativa de urina. O teste do 

ácido sulfossalicilico também está sujeito a falsos-positivos, se a urina contiver agentes de 

contraste radioativos ou antibióticos como a penicilina e as cefalosporinas. Em ambos os 

métodos (ácido sulfossalicilico ou tira reactiva de urina) , os resultados devem ser sempre 

interpretados em conjunto com as informações provenientes da densidade urinária e do exame 

do sedimento (Nelson and Couto, 2009; DiBartola, 2010; Grauer, 2012).  

Para além dos métodos anteriormente descritos, é ainda possível avaliar a presença de 

microalbuminuria, recorrendo ao método ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), que é 

específico para cada espécie. Neste caso, o limiar de deteção é mais baixo (1mg/dL) , no entanto  

este teste apenas permite detetar albumina (Grauer, 2009; Chew et al., 2010).Relativamente à 

microalbuminúria, o teste deve ser efetuado sempre que os testes convencionais apresentem 

resultados pouco claros ou se houver suspeitas de falsos-positivos; sempre que os testes 

convencionais revelem valores normais em cães e gatos geriátricos saudáveis e se pretenda um 

teste de rastreio mais sensível; quando os testes convencionais revelarem resultados normais 

em cães e gatos jovens e saudáveis mas com risco de desenvolverem doença proteinúrica; e 

ainda quando os testes convencionais apresentarem resultados de normalidade em animais com 

doenças crónicas geralmente associadas a proteinuria (Grauer, 2009; Nabity, 2011). 

 

2.4. Origem da proteinuria 

Uma vez detetada a presença de proteinuria, o passo seguinte é identificar a sua 

localização. De uma forma geral, a proteinuria pode ser classificada em fisiológica ou 

patológica (tabela 1). A proteinuria patológica pode ter origem pré-renal, renal ou pós-renal 
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(Elliott and Grauer, 2007; DiBartola, 2010).  

2.4.1. Proteinuria Fisiológica 

A proteinuria fisiologia é normalmente uma situação transitória, sem grande significado 

clinico, e que tende a reverter quando a causa é corrigida. É uma proteinuria de baixa magnitude 

que por norma não requer intervenção clínica, podendo estar associada a situações de exercício 

intenso, febre, stresse e exposição a frio e calor extremos, e à diminuição da atividade física 

(cage rest). Os mecanismos que levam a este tipo de proteinuria ainda não são completamente 

conhecidos, mas presume-se que esteja relacionada com vasoconstrição, congestão e/ou 

isquemia renal (Elliott and Grauer, 2007; DiBartola, 2010). 

2.4.2. Proteinuria Patológica 

A proteinuria pré-renal relaciona-se com a presença de concentrações elevadas de 

proteína a nível sanguíneo, e pode ocorrer mesmo na ausência de doença renal. Normalmente 

este tipo de proteinuria tem como causa um aumento das proteínas de baixo peso molecular no 

filtrado, como é o caso da hemoglobina e mioglobina. Este excesso de proteínas acaba por 

sobrecarregar a capacidade de reabsorção dos túbulos contornados proximais, o que leva ao seu 

aparecimento na urina. (Elliott and Grauer, 2007; DiBartola, 2010; Harley and Langston, 2012). 

Uma forma específica de proteinuria patológica pré-renal é a proteinuria de Bence Jones. Este 

tipo de proteinuria ocorre quando são detetadas na urina globulinas monoclonais de 

imunoglobulinas de cadeia leve, com peso molecular de 22-24 kDa. A deteção deste tipo 

específico de proteína na urina é sugestiva de mieloma múltiplo (Elliott and Grauer, 2007; 

Withrow et al., 2013).  

A proteinuria renal está associada a lesão renal, que pode ser glomerular, tubular ou 

intersticial, e tende a ser persistente. A proteinuria de origem glomerular é devida a leões no 

glomérulo renal que permitem a passagem de proteínas do plasma para o filtrado glomerular. 

As lesões tubulares provocam proteinuria por diminuição da reabsorção de proteínas filtradas, 

enquanto que a proteinuria intersticial é devida a processos inflamatórios no interstício renal 

que causam escape de proteínas dos capilares peritubulares para os túbulos renais. A proteinuria 

de origem glomerular está associada a proteinuria de maior magnitude do que aquela associada 

a lesões tubulares ou intersticiais. No cão, a doença renal é devida a causas glomerulares na 

maioria dos casos. No gato, a doença renal é geralmente tubular ou intersticial., pelo que gatos 

com doença renal crónica apresentam geralmente proteinuria de baixa magnitude ou mesmo 

inexistente (Harley and Langston, 2012). No caso das doenças glomerulares, estas cursam 

geralmente com valores de rácios UPC> 2.0 em cães e > 1.0 em gatos, mas podem apresentar 
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rácios UPC menores. Sempre que na prática clinica estejamos perante proteinuria persistente 

(em três análises de urina consecutivas com mais de duas semanas de intervalo e com sedimento 

normal), devemos suspeitar de proteinuria renal patológica (Nelson and Couto, 2009; 

DiBartola, 2010; Harley and Langston, 2012). 

A proteinuria pós-renal resulta da deposição de proteína na urina proveniente de 

qualquer parte do trato urinário distal ao rim. A principal causa para este tipo de proteinuria são 

as infeções bacterianas do trato urogenital, mas também pode advir de nefrólitos e tumores. 

Nestes casos, para além da proteinuria são evidenciados sinais de doença das vias urinárias 

inferiores, como disúria e polaquiúria. Em situações destas, a análise de urina revela sempre 

um sedimento ativo (Elliott and Grauer 2007, Harley and Langston 2012). 

 

Tabela 1: Classificação da proteinuria (adaptado de Nelson e Couto, 2009) 

 

 

 

Tipo de proteinuria Causas 

Fisiológica Exercício intenso 

Convulsões 

Febre 

Exposição a frio ou calor 

Stresse 

Diminuição da atividade física (cage rest) 

Patológica  

     Pré-renal 

Proteinuria de Bence Jones 

Hemoglobinúria / Mioglobinúria 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 

Patológica 

     Pós-renal 

Urolitíase 

Cistite 

Inflamação do Trato Urinário 

Trauma ou hemorragia 

Patológica 

     Renal 

Lesões glomerulares, tubulares ou intersticiais  

Reabsorção tubular anormal 

Inflamação ou hemorragia do parênquima renal 
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2.5. O Rácio Proteína-Creatinina 

Para além de identificar e localizar a proteinuria, é importante quantificá-la, uma vez 

que a magnitude da proteinuria está relacionada com a gravidade da doença renal. Em medicina 

humana, o método de eleição para avaliação da proteinuria é a determinação de proteína na 

urina de 24 horas. No entanto, esta técnica não tem utilização prática em medicina veterinária 

em contextos que não sejam o de experimentação, onde se pode recorrer a jaulas metabólicas. 

O rácio UPC é uma alternativa muito usada na prática clinica veterinária porque permite 

determinar a proteinuria numa única amostra de urina. A determinação do rácio UPC apresenta 

uma boa correlação com a determinação da proteinuria de 24h quer em cães quer em gatos, 

sendo por isso considerado o gold standard para avaliar a magnitude de proteinuria em 

medicina veterinária (Adams et al., 1992; Syme et al., 2006; Elliott and Grauer, 2007; Nelson 

and Couto, 2009). 

Valores inferiores a 0,2 em cães e gatos são considerados normais, e valores entre 0,2 e 

0,4 são considerados no limiar de proteinuria em gatos. Valores de rácio UPC superiores a 0.5 

nos cães e 0,4 nos gatos são indicativos de proteinuria (Elliott and Grauer, 2007; Nabity et al., 

2007; DiBartola, 2010; Nabity 2011).  

A base da utilização desta análise é o facto da quantidade de creatinina excretada na 

urina não variar significativamente de dia para dia, sendo pouco afetada por variações de 

volume ou densidade da urina. Assim, ao determinarmos o rácio (dividindo a quantidade de 

proteína pela quantidade de creatina na urina) é possível anular o efeito do volume e densidade 

urinários na concentração da proteína (Adams et al., 1992; Elliott and Grauer, 2007).  

A determinação seriada do rácio UPC é usada para monitorização de tratamentos, 

progressão de doença e prognóstico em cães e gatos proteinúricos. Existe uma correlação 

negativa entre o valor inicial do rácio UPC e o tempo de sobrevivência associado a doença renal 

no gato (King et al., 2007; Nabity et al., 2007). 

 

2.6. Classificação IRIS 

O estadiamento da Doença Renal Crónica proposto pela IRIS (International Renal Interest 

Society) tem por base os níveis de creatinina sanguínea (tabela 2), sendo que a proteinuria 

permite fazer um sub-estadiamento (tabela 3). O (sub)estadiamento permite tomar decisões em 
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relação ao tratamento a efetuar, bem como avaliar a progressão da doença e resposta ao 

tratamento aplicado (Elliott and Watson, 2009; IRIS, 2016a).  

 

Tabela 2: Estadiamento da doença renal crónica baseado na concentração de creatinina sanguínea. (Adaptado 

de International Renal Interest Society, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Subestadiamento da doença renal crónica baseado nos valores de rácio proteína:creatinina urinários. 

(Adaptado de International Renal Interest Society, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Segundo a IRIS, a doença renal crónica felina pode ser sub-estadiada como não proteinúrica 

(rácio UPC <0,2), borderline (rácio UPC 0,2 a 0,4) e proteinúrica (rácio UPC> 0,4). Idealmente, 

as medições de rácio UPC devem ser efetuadas em todos os casos em que se suspeite de 

proteinuria de origem renal e o sub-estadiamento deve ser feito com recurso a pelo menos duas 

amostras recolhidas no espaço de duas semanas (IRIS, 2016a). 

No caso de estarmos perante um animal categorizado como borderline, deve-se proceder a 

uma reavaliação no espaço de dois meses por forma a fazer uma reclassificação. Do mesmo 

modo, todos os animais que estejam a receber tratamento devem ser monitorizados com recurso 

a medições do rácio UPC. É também importante referir que a proteinuria pode diminuir com a 

progressão da doença renal e muitas vezes pode ser menos frequente ou de menor magnitude 

em animais nos estadios 3 e 4. Isto acontece porque apesar de a diminuição de função renal 

conduzir ao decréscimo do número de nefrónios funcionais, permitindo o aparecimento de 

proteína na urina, o dano renal progressivo e extenso, faz com que a área por onde a proteína é 

Estadio Creatinina Sanguínea (mg/dL) 

1 <1,6 

2 1,6 – 2,8 

3 2,9 – 5,0 

4 >5,0 

Subestadio Valor Rácio UPC 

Gato Cão 

Não Proteinúrica <0,2 <0,2 

Proteinuria boderline 0,2 – 0,4 0,2 – 0.5 

Proteinúrica >0,4 >0,5 
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perdida diminua, levando assim à estabilização do grau de proteinuria ou mesmo à sua 

diminuição (Syme et al., 2006; IRIS, 2016a). 

 

2.7. Tratamento 

Perante uma proteinuria renal persistente, a resposta terapêutica ideal depende dos dados 

obtidos relativos à sua etiologia, magnitude, estadiamento IRIS bem como à condição clinica 

do animal. De acordo com Less et al. (2005), existem três patamares para a aproximação 

diagnóstica e terapêutica ao animal proteinúrico e que devem ser abordados de forma 

sistemática. São eles: a monitorização, a investigação e a intervenção, dependendo dos valores 

de rácio UPC e se o animal se encontra ou não com azotemia (Lees et al., 2005; IRIS, 2016b).  

Segundo a IRIS, independentemente do estadio clinico em que sejam classificados, gatos 

com valores de rácio UPC>0,4 devem ser tratados para a causa da proteinuria (uma vez 

identificada), enquanto que gatos com proteinurias classificadas como borderline (rácios UPC 

entre 0,2 e 0,4) apenas devem ser monitorizados para avaliar a progressão da doença e permitir 

uma intervenção mais rápida (IRIS, 2016b). 

As recomendações terapêuticas em caso de proteinuria passam pela descontinuação de 

medicamentos nefrotóxicos, se tal for possível, restrição da proteína na dieta e pela 

suplementação com ácidos gordos ómega-3 comuns nas dietas renais, devido à sua função 

renoprotectora (Brown et al., 2000; Plantinga et al., 2005; Elliott and Watson, 2009; IRIS, 

2016b). Os fármacos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECAs), ao 

promoverem a vasodilatação, incluindo das arteríolas glomerulares, diminuem a pressão intra-

glomerular, contribuindo assim para a diminuição da excreção de proteína na urina. (Pressler, 

2006; Grauer, 2009; Nelson and Couto, 2009). 
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3. Proteinuria de Origem Neoplásica 

Como já foi referido anteriormente, a proteinuria pode-se apresentar como uma doença 

primária do rim, ou ser o resultado de outras alterações no organismo, como é o caso de 

neoplasias.  

O primeiro grupo de neoplasias que podem causar proteinuria são as que afetam diretamente 

o rim, como é o caso de carcinomas, adenomas e linfoma renal. Nestes casos, a proteinuria 

ocorre como consequência da inflamação intersticial, passando diretamente do exsudado 

inflamatório para o filtrado, sendo detetada na urina. Este tipo de proteinuria recebe o nome de 

proteinuria intersticial (Brown et al., 2006; Chew et al., 2010). 

Para além das neoplasias renais, em muitas outras, a proteinuria aparece como parte da 

síndrome paraneoplásica. Este é o caso de: linfomas, leucemias, melanomas, tumores de 

pulmão, tiroide, intestino, glândula mamária e pâncreas (Eagen and Lewis, 1977; Elliott and 

Grauer, 2007; Renwick and Argyle, 2008).  

Síndrome paraneoplásica é o nome dado ao conjunto de sinais clínicos resultantes dos 

efeitos sistémicos da neoplasia, que ocorrem à distância desta, devido a mecanismos imuno-

mediados, secreção de hormonas, proteínas e péptidos e produção de enzimas ou outros 

mecanismos que interfiram com o metabolismo. Estes sinais manifestam-se na presença da 

atividade tumoral, e podem fornecer algumas indicações acerca do tipo tumoral e do 

prognóstico. Por norma, o tratamento da neoplasia provoca o desaparecimento destes sinais, no 

entanto, em algumas situações, os próprios sinais clínicos requerem tratamento (Renwick and 

Argyle, 2008; Withrow et al., 2013). 

A lesão renal subjacente à proteinuria pode ser causada pela própria neoplasia ou de forma 

iatrogénica, como consequências da terapêutica instituída (quimioterapia, antibioterapia, 

administração de contrastes radiológicos) (Elliott and Grauer, 2007; Withrow et al., 2013). As 

alterações provocadas pela neoplasia podem ser diversas, incluindo hipercalcemia com 

consequente desenvolvimento de nefropatia hipercalcémica e lesão tubular renal, e síndrome 

da lise tumoral, em que são libertados de forma massiva para a circulação sistémica mediadores 

inflamatórios e outras moléculas. Esta síndrome é ainda acompanhada de diversas alterações 

bioquímicas, entre as quais se destaca a hipercalemia, a hiperfosfatemia e a hipocalcemia. 

Geralmente desenvolve-se insuficiência renal aguda associada a esta síndrome (Withrow et al., 

2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipercaliemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperfosfatemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipocalcemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_renal_aguda
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Em humanos, cerca de 6%-10% dos doentes com neoplasias apresentam perda de proteína 

na urina, e a lesão renal parece dever-se essencialmente à deposição de imunocomplexos a nível 

renal (Alpers and Cotran, 1986; Norris, 1993). Em veterinária são escassos os dados a este 

respeito, apesar de existirem dois casos documentados de glomerulonefrite causada por 

imunocomplexos em dois cães, um dos quais com leucemia e o outro com policitemia vera 

(Page et al., 1990), e um estudo (Di Bella et al., 2013) que reporta que cães com linfoma são 

mais propensos a apresentar proteinuria do que cães aparentemente saudáveis (Page et al., 1990; 

Di Bella et al., 2013; Withrow et al., 2013).  
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4. Linfoma 

Os linfomas são um grupo diverso de neoplasias que têm em comum a sua origem, os 

linfócitos, e podem proliferar em quase todos os tecidos do organismo, apesar de normalmente 

estarem associados a tecidos linfoides como os gânglios linfáticos, baço e medula óssea (Avery, 

2009; Vail, 2010; Murphy, 2013; Withrow et al., 2013). 

 

4.1. Epidemiologia 

Nos estudos epidemiológicos anteriores a 1990 estimava-se que de entre as neoplasias 

hematopoéticas dos gatos, 50 a 90% eram linfoma. Tendo em conta que os tumores 

hematopoéticos representam um terço de todas as neoplasias felinas, estimava-se que a 

incidência de linfoma se encontrasse entre os 200 por 100000 gatos. No entanto, em anos 

recentes, verificou-se uma alteração da epidemiologia do linfoma em gatos, que coincidiu com 

a introdução e utilização regular da vacina para o Vírus da Leucemia Felina (FeLV). A 

vacinação também levou à alteração das características do linfoma felino. Apesar da incidência 

de linfoma associado a FeLV ter diminuído, a incidência de linfoma felino tem vindo a 

aumentar, relacionado essencialmente com um aumento da forma alimentar de linfoma. Para 

além disso, esta alteração traduziu-se numa diminuição dos casos em animais com menos de 

seis anos, passando a média de idades para os onze anos (Vail, 2011; Withrow et al., 2013).  

No que diz respeito ao género, não parece haver relação entre este e o desenvolvimento de 

linfoma. Relativamente à raça, raças orientais, nomeadamente os Siameses parecem ter uma 

predisposição para a forma mediastínica (que não associada a FeLV), o que pode indicar uma 

componente genética (Withrow et al., 2013).   

Em termos de fatores ambientais, está provado que no linfoma humano a exposição a fumo 

de tabaco constitui um fator de risco. Um estudo (Bertone et al., 2002) comprova que a 

exposição ao fumo de tabaco aumenta  o risco de linfoma em gatos. Um outro estudo 

(Marconato et al., 2009) não detetou uma influência significativa da proximidade a estações de 

tratamento de lixo no aparecimento de tumores em gatos. 

Também devido à falta de estudos, não é possível confirmar a relação entre fatores 

alimentares e a presença de linfoma, no entanto, o aumento do número de linfomas alimentares 

nos últimos vinte anos, bem como as alterações a nível de dieta que têm sido introduzidas no 

mesmo período de tempo sugerem a existência de uma relação causal. No entanto, são 

necessários mais estudos para se poder comprovar ou negar esta hipótese (Withrow et al., 2013). 
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4.2. Etiologia 

Considera-se que o linfoma tem etiologia multifatorial. O vírus do FeLV é apresentado 

como a principal causa de linfoma. Infeções latentes com FeLV em que o ADN proviral está 

presente numa forma não replicativa em células mielomonociticas da medula óssea têm sido 

associadas a linfoma, leucemia e citopenias (Louwerens et al., 2005; Morrison, 2007).  

O FeLV é um retrovírus da família dos oncornavírus, ou seja, vírus ARN, com propriedades 

oncogénicas. No entanto, apenas 20% dos gatos com infeção persistente por FeLV 

desenvolvem linfoma. De acordo com Murphy (2013), existem duas formas a partir das quais 

o vírus da leucemia felina pode desencadear o aparecimento de linfoma, ambas relacionadas 

com a necessidade do retrovírus de inserir o seu ADN no genoma do hospedeiro para se poder 

replicar. O ADN viral pode ser inserido junto de um proto-oncogene e ativá-lo posteriormente, 

ou pode ser inserido numa localização que afete um gene supressor tumoral, potenciando o 

aparecimento de linfoma (Murphy, 2013; Withrow et al., 2013). 

Dos diferentes tipos de linfoma, alguns estão mais associados a infeções por FeLV, 

nomeadamente os linfomas espinais, mediastínicos, oculares, renais e multicêntricos. Os 

linfomas extranodais, da cavidade nasal e o linfoma alimentar não estão associados ao FeLV. 

Nos países onde é comum a vacinação contra o FeLV, as formas não viricas da doença são as 

mais comuns, nomeadamente  o linfoma alimentar em gatos geriátricos e as formas extranodais 

de linfoma (Murphy, 2013; Withrow et al., 2013). 

Da mesma forma, parece haver uma ligação entre o Vírus da Imunodeficiência Felina (FIV) 

e a presença de linfomas. Um estudo comprova que gatos FIV e FeLV positivos são 5.6 vezes 

mais suscetíveis a desenvolver linfoma (Shelton et al., 1990). Contrariamente ao que ocorre em 

linfomas associados ao virus FeLV, os linfomas associados ao virus FIV têm tendência a serem 

do tipo extranodal e ocorrem em gatos mais velhos. Presume-se que a relação entre o FIV e o 

linfoma não se deva ao poder oncogénico deste vírus, mas sim à imunossupressão que causa, 

afetando a imunovigilância de células cancerígenas (Morrison, 2007; Withrow et al., 2013).  

Apesar de ainda não terem sido publicados estudos que o confirmem, parece haver alguma 

relação entre infeções crónicas e o desenvolvimento de linfomas, principalmente nos tipos nasal 

e intestinal. Presume-se também que exista algum tipo de ligação entre a dieta e alguns tipos de 

linfoma. Mais uma vez, não há verificação direta desta ligação, no entanto há um número 

crescente de casos de linfoma alimentar nos últimos anos, que faz com que se levantem 

suspeitas (Louwerens et al., 2005; Withrow et al., 2013). 
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4.3. Classificação 

O linfoma pode ser classificado de acordo com a localização anatómica e critérios 

histopatológicos e imunofenotípicos (tabela 4), sendo que na maioria das vezes, estes estão 

intimamente ligados, ou seja, certas localizações anatómicas estão associadas a um determinado 

tipo histológico ou a um imunofenótipo específico e vice-versa (Vail, 2011; Withrow et al., 

2013).  

 

Tabela 4: características gerais das formas mais comuns de linfoma encontrados no gato (adaptado de Withrow, 

Vail, and Page 2013). DI – dados insuficientes; comum=> 50%; moderado= 20-50%; incomum= 5-20%; raro= 

<5% 

Localização 

Anatómica 

Frequência 

Relativa 

Idade Média 

(anos) 

Células B Células T Prognóstico Geral 

Alimentar  

        Baixo Grau Comum 13 Raro Comum Bom 

        Alto Grau Moderada 10 Comum Raro Mau 

Nasal Incomum 9.5 Comum Incomum Bom 

Mediastínico Incomum 2-4 Incomum Comum Razoável 

Nodal periférico Incomum 7 Moderado Moderado Razoável 

Laringeal/traqueal Raro 9 DI DI Razoável 

Renal Raro 9 Comum Incomum Razoável 

S. Nervoso Central Raro 4-10 DI DI Mau  

Cutâneo Raro 10-13 Raro Comum Razoável 

Hepático Raro 12 Incomum Comum Mau 

 

4.4. Diagnóstico 

 

Sempre que na prática clinica estejamos perante um animal com suspeita de linfoma, 

devemos proceder a uma série de exames complementares que permitam confirmar ou descartar 

o diagnóstico. Esta avaliação inicial deve incluir um hemograma completo, perfil bioquímico, 

análise de urina e testes FIV/FeLV (Dobson and Lascelles, 2011; Withrow et al., 2013). Para 

além de fornecerem informação sobre o estado geral do animal, estes exames podem permitir 

também chegar a uma conclusão sobre o sistema afetado. No entanto, para um diagnóstico 

definitivo é necessário recorrer-se a avaliação citopatológica ou histopatológica do gânglio 
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linfático ou tecido afetado. Para isto, recorre-se a técnicas de citologia por aspiração em agulha 

fina, ou biópsia (ecoguiada ou com recurso a cirurgia) (Knottenbelt and Blackwood, 2004; 

Withrow et al., 2013). 

O hemograma apresenta-se muito útil na avaliação de animais suspeitos, uma vez que o 

linfoma cursa normalmente com alterações hematológicas. A anemia normocrómica, 

normocitica e não regenerativa está normalmente presente, identificando uma doença crónica 

(podendo ser regenerativa quando há perda de sangue ou hemólise). Esta anemia pode ser 

acompanhada por trombocitopenia e leucopenia quando há mieloptise. Em relação à bioquímica 

sanguínea, as alterações encontradas podem refletir a localização anatómica do tumor, e os 

achados mais comuns são a hipercalcemia, bem como o aumento das concentrações séricas de 

creatinina e da fração azotada da ureia, aumento das enzimas hepáticas e bilirrubina e aumento 

da concentração das globulinas séricas (Vail, 2010, 2011).  

Tal como referido anteriormente, para realizar um diagnóstico definitivo é necessária a 

avaliação microscópica de citologias do gânglio linfático ou tecido afetado, avaliando a 

morfologia celular bem como a homogeneidade da população. Uma vez que os gânglios 

linfáticos são órgãos que respondem a uma grande variedade de estímulos, torna-se importante 

diferenciar entre um gânglio linfático normal, hiperplasia ou reatividade, linfadenite e 

neoplasia. (Nelson and Couto, 2009; Withrow et al., 2013). 

Relativamente às neoplasias, alguns tipos de linfoma podem ser difíceis de diagnosticar 

apenas por citologia. Nesses casos, pode ser necessária a excisão completa do gânglio para se 

poder avaliar o tecido no seu conjunto (Grant, 2013; Withrow et al., 2013). Neste caso, mais do 

que as características morfológicas, é a homogeneidade da população que pode sugerir um 

processo neoplásico. Quando estamos perante um linfoma, é possível observar populações 

celulares maioritariamente constituídas por linfócitos médios ou grandes. Os nucléolos são 

visíveis e o citoplasma é basófilo no caso de células grandes, e no caso de células médias 

normalmente os nucléolos não são visíveis. Para além disso, podem-se também observar figuras 

mitóticas e macrófagos com evidência de fagocitose de detritos nucleares das células tumorais, 

no entanto, estas não são características que permitam definir a neoplasia (Nelson and Couto, 

2009; Withrow et al., 2013).  

Outras técnicas de diagnóstico incluem técnicas imunohistoquímicas, citometria de fluxo, 

técnicas moleculares (PARR – PCR for Antigen Receptor Reagangements) que permitem 

distinguir entre células neoplásicas e células inflamatórias. Esta última apresenta uma taxa de 

sensibilidade de 80% para o linfoma felino (Vail, 2010; Withrow et al., 2013).  
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4.5. Estadiamento 

Uma vez estabelecido o diagnóstico de linfoma, deve ser determinada a extensão da doença. 

O estadiamento torna-se particularmente importante na determinação do tratamento e do 

prognóstico. A OMS desenvolveu um sistema de estadiamento para gatos semelhante ao que 

existe para cães (quadro 1). No entanto, devido às peculiaridades desta doença em gatos, um 

sistema de estadiamento alternativo foi desenvolvido e é usado comumente (quadro 2) 

(Withrow et al., 2013). De uma forma geral, os sistemas de estadiamento são menos úteis em 

gatos para prever a resposta devido à grande variedade de localizações anatómicas (Knottenbelt 

and Blackwood, 2004; Withrow et al., 2013).  

Quadro 1: sistema de estadiamento de linfoma em animais de companhia da OMS (adaptado de Withrow, Page, 

and Vale 2013) 

Estadio 

I envolvimento limitado a um único gânglio linfático ou tecido 

(excluindo medula óssea) 

II envolvimento de vários gânglios linfáticos na mesma zona 

III envolvimento de gânglios linfáticos generalizado 

IV envolvimento do fígado e/ou baço 

V Manifestação sanguínea do envolvimento da medula óssea e/ou 

Outros sistemas 

 

Substadio 

A ausência de sinais sistémicos 

B presença de sinais sistémicos 
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Quadro 2: sistema de estadiamento clinico para linfoma felino (adaptado de Withrow, Page and Vail 2013) 

 

4.6. Tratamento e prognóstico 

De uma forma geral, os gatos toleram a quimioterapia muito bem, e os agentes 

quimioterápicos mais usados são: doxorrubicina, vincristina, ciclofosfamida, metotrexato, L-

asparaginase, lomustina e prednisolona. Os protocolos tendem a ser modificações do protocolo 

CHOP (ciclofosfamida, doxirrubicina, vincristina e prednisolona). Os protocolos deste tipo 

apresentam bons resultados quando usados em linfomas de grau intermédio a alto, mas não 

devem ser usados como primeira linha de tratamento perante linfomas de baixo grau (Withrow 

et al., 2013). 

A grande variedade de protocolos de quimioterapia e a consequente variedade de respostas 

ao tratamento e tempos de sobrevivência levou a uma ausência de consenso acerca de um gold 

standard para o linfoma felino, sendo que a escolha deve ser feita com base no custo, facilidade, 

preferência do veterinário/cliente e conforto do animal (Taylor et al., 2009; Withrow et al., 

2013). 

Estadio 1 

Um tumor único (extranodal) ou uma única área anatómica (nodal), incluindo tumores 

primários intratorácicos 

 

Estadio 2 

Um tumor único (extranodal) com envolvimento dos gânglios linfáticos regionais 

Duas ou mais áreas nodais no mesmo lado do diafragma 

Dois tumores extranodais únicos com ou sem envolvimento do gânglio linfático regional do 

mesmo lado do diafragma 

Um tumor primário gastrointestinal, possível de ser excisado, com ou sem envolvimento 

dos gânglios linfáticos mesentéricos  

 

Estadio 3 

Dois tumores extranodais em lados opostos do diafragma 

Duas ou mais áreas nodais acima ou abaixo do diafragma 

Intra-abdominal extensiva, impossível de remover 

Todos os tumores espinais ou paraespinais 

 

Estadio 4 

Estadios 1-2 com envolvimento do fígado e/ou baço 

 

Estadio 5 

Estadios 1-4 com envolvimento do sistema nervoso central ou medula óssea ou ambos. 
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Animais não tratados têm um tempo de sobrevivência mediano de cerca de 4 a 6 semanas 

após diagnóstico. De uma forma geral, o linfoma requer uma terapia sistémica (quimioterapia), 

excetuando casos de tumores únicos (nodais ou extranodais) onde a terapia de eleição consiste 

em  radiação e cirurgia (Knottenbelt and Blackwood, 2004; Vail, 2010). 

Ao contrário do que acontece nos cães, nos gatos é muito difícil prever um resultado para o 

tratamento, visto que nos felinos há uma grande variedade de localizações anatómicas e tipos 

histopatológicos. Para além disso, nos gatos, não há muitos fatores de prognóstico conhecidos 

que permitam prever o sucesso da terapia, sendo o mais importante a própria resposta do animal 

à terapia. A localização poder ser por si só um fator de prognóstico – algumas formas 

respondem melhor que outras e nomeadamente os gatos com envolvimento renal tendem a ter 

pior prognóstico. Outros fatores de prognóstico incluem o sub-estadio clínico e a coexistência 

de uma infeção FeLV (animais FeLV positivos apresentam períodos de remissão diminuídos). 

No entanto, e ao contrário do que acontece nos cães, o fénotipo predominante de linfócitos T 

ou B não se constituiu como um fator de prognostico relevante (Argyle et al., 2008;  Chun, 

2011; Withrow et al., 2013). 
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1. Introdução 

O linfoma é um grupo bastante heterogéneo de neoplasias. Sendo que o linfoma felino é 

bastante comum e que o tratamento envolve protocolos bastante prolongados no tempo e com 

vários fármacos, é de esperar que os doentes sejam confrontados com varias complicações, quer 

resultantes do linfoma, quer como consequência da quimioterapia que apesar de bem tolerada 

pelos felinos não deixa de ter efeitos secundários. Associando isto ao facto de a proteinuria 

poder servir como marcador de prognóstico e de progressão de doenças renais, podemos 

considerá-la uma ferramenta útil para poder identificar possíveis complicações e promover um 

tratamento adequado e atempado. A proteinuria já foi identificada em gatos como consequência 

de vários tipos de tumor, incluído linfoma. Na maioria dos casos, acontece como parte da 

síndrome paraneoplásica, como consequência das alterações bioquímicas causadas pelos 

mediadores tumorais libertados pelo tumor, entre outros (Eagen and Lewis, 1977; Alpers and 

Cotran, 1986; Withrow et al., 2013). 

Estudos em medicina humana comprovam que o linfoma pode causar lesões renais; e cerca 

de cerca de 6%-10% dos doentes com neoplasias apresentam perda de proteína na urina devido 

a lesão glomerular e alteração da sua permeabilidade (Alpers and Cotran, 1986; Norris 1993). 

Em medicina veterinária está provado que a proteinuria é comum em cães com linfoma, e que 

estes apresentam maior tendência a apresentar proteinuria do que cães saudáveis, não sendo no 

entanto severa e não estando ligada ao grau ou estadio do linfoma (Di Bella et al., 2013). No 

entanto, que tenhamos conhecimento, não existem estudos a avaliar a presença de proteinuria 

em gatos com linfoma. 

 

2. Objetivos 

Este trabalho teve como objetivos determinar, com recurso à medição do rácio UPC, se a 

proteinuria é mais comum em gatos com linfoma quando comparados com gatos saudáveis e 

gatos com outras neoplasias, e avaliar o grau de proteinuria dos gatos com linfoma. 

 

3. Materiais e Métodos 

Este estudo foi realizado durante o período de estágio curricular no Hospital Veterinário do 

Baixo Vouga (HVBV). Foram incluídos no estudo vinte e seis gatos que se apresentaram à 

consulta no HVBV, que foram distribuídos por 3 grupos: i) grupo de animais classificados como 
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saudáveis apresentados no HVBV para check-up geriátrico, ii) grupo de gatos com linfoma, e 

iii) grupo de gatos com outras neoplasias.  

Em todos os gatos incluídos no estudo foram recolhidos dados relativos à sua identificação 

- idade, raça, género e estado reprodutivo, e dados clínicos. Exames complementares de 

diagnóstico foram realizados em todos os animais, incluindo hemograma, bioquímica 

sanguínea, análise de urina e imagiologia, quando clinicamente indicados. A concentração 

sanguínea de proteínas totais, albumina e globulinas (analisador automático Dri-Chem NX500, 

FujiFilm, FujiFilm Europe GmbH Duesseldorf, Germany) foi determinada em todos os animais 

incluídos no estudo para descartar proteinuria de origem pré-renal. Em todos os animais 

analisados foi realizada análise completa de urina, recolhida por cistocentese, incluindo 

avaliação da densidade urinária (refractómetro portátil, ProteinFG-301, Hangzou Chincan, 

China), tira reativa de urina (Krulab V10 urine test strips, Kruuse Co, Langeskov, Denmark) e 

análise de sedimento para exclusão de proteinuria de origem pós-renal. A análise de urina foi 

realizada em todos os casos até 15 minutos após a recolha. Todas as amostras de urina foram 

submetidas a centrifugação (350xg durante 10 minutos), após a qual o sobrenadante foi 

separado e armazenado em eppendorfs sob condições de refrigeração até determinação do rácio 

UPC. O rácio UPC foi determinado em laboratório externo até 24h após a colheita em todos os 

casos, através de métodos previamente validados para gatos. A determinação da proteína 

urinária foi realizada por espectrofotometria pelo método do Vermelho de Pirogalol e a 

creatinina urinária foi determinada por espectrofotometria pelo método de Jaffé modificado. 

Todas as determinações foram realizadas no analisador automático Mindray BS380® (Mindray 

Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Schenzen, China). Em todos os animais incluídos no estudo 

foi realizada uma ecografia abdominal completa, incluindo avaliação do sistema urinário, para 

descartar doenças renais concomitantes. Todas os exames complementares de diagnóstico 

foram realizados antes do início da administração de tratamento. Deste estudo foram excluídos 

todos os animais que apresentavam doenças renais que pudessem interferir com o rácio UPC, 

nomeadamente insuficiência renal, quistos renais, obstruções urinárias, cistites e neoplasias 

renais, incluindo animais com linfoma renal.  

Os dados recolhidos foram registados em folhas de cálculo do programa Microsoft Excel® 

2016 (v 15.0,4927.1000, Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) e a análise estatística 

foi realizada com o software IBM SPSS STATISTICS® (v 20, IBM, Armonk, NY, USA). As 

diferenças entre grupos foram avaliadas através da análise de variância (ANOVA) e do teste de 
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Bonferroni. Para todos os casos um valor de p<0,05 foi considerado significativo, e p<0,001 

como altamente significativo.  

Os animais incluídos no estudo foram classificados como não proteinuricos se rácio 

UPC<0,2; proteinúricos borderline se 0,2<rácio UPC<0,4 e proteinuricos se rácio UPC>0,4, de 

acordo com as recomendações da International Renal Interest Society (IRIS) para gradação da 

proteinuria (Iris, 2016). 
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4. Resultados 

Foram incluídos 26 gatos neste estudo. Destes, 10 gatos foram diagnosticados com linfoma, 

incluindo gatos com linfoma em diferentes localizações anatómicas (excluindo linfoma renal) 

e presentes em diferentes estadios clínicos. Dez gatos foram incluídos no grupo de outras 

neoplasias (que não neoplasias renais), incluído seis com tumores mamários e quatro com 

outros tumores (hemangiosarcoma, carcinoma de células escamosas, fibrossarcoma, carcinoma 

intestinal). Foram ainda avaliados seis gatos considerados saudáveis com base na história 

clínica e resultados do exame clínico e meios auxiliares de diagnóstico, que foram usados com 

controlos (tabela 5). 

Tabela 5: Animais incluídos no estudo 

Idade 

(anos) 

Género Raça  Rácio UPC Grupo 

11 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,10    Controlo 

12 Fêmea Castrada Persa         0,18    Controlo 

8 Macho Inteiro Europeu Comum         0,15    Controlo 

13 Macho Castrado Europeu Comum         0,27    Controlo 

10 Macho Castrado Europeu Comum         0,07    Controlo 

14 Fêmea Inteira Siamês         0,10    Controlo 

2 Fêmea Inteira Europeu Comum         0,34    Linfoma 

17 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,44    Linfoma 

2 Macho Inteiro Europeu Comum         0,76    Linfoma 

10 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,13    Linfoma 

10 Fêmea Inteira Europeu Comum         0,15    Linfoma 

9 Macho Inteira Europeu Comum         0,20    Linfoma 

0,6 Macho Inteira Europeu Comum         0,20    Linfoma 

11 Macho Inteira Europeu Comum         0,92    Linfoma 

8 Fêmea Inteira Europeu Comum         0,49    Linfoma 

3 Macho Castrado Europeu Comum         0,19    Linfoma 

12 Fêmea Inteira Europeu Comum         0,13    outras neoplasias 

6 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,12    outras neoplasias 

19 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,09    outras neoplasias 

16 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,20    outras neoplasias 

11 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,21    outras neoplasias 

10 Macho Castrado Europeu Comum         0,19    outras neoplasias 

14 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,27    outras neoplasias 

19 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,18    outras neoplasias 

13 Fêmea Inteira Persa         0,33    outras neoplasias 

10 Fêmea Inteira Europeu Comum         0,20    outras neoplasias 
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Dos 26 gatos analisados (tabela 5), 17 (65,4%) eram fêmeas e 9 (34,6%) eram machos, 

com idades compreendidas entre os 8 meses e os 19 anos, com uma média de idades de 10,4 

anos. Relativamente ao estado reprodutivo, 14 (53,8%) eram castrados e 12 (46,2%) eram 

inteiros. Vinte e três (88,5%) dos animais incluídos no estudo eram da raça Europeu Comum, 

e três (11,5%) eram de raça Persa (n=2) e Siamês (n=1). Estes dados encontram-se sumariados 

nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1: Distribuição dos animais por género   Gráfico 2: Distribuição dos animais por estado 

reprodutivo

 

 A caracterização dos gatos incluídos no grupo controlo (n=6) é apresentada na tabela 5. 

Os animais tinham entre 8 e 14 anos de idade (média 11 anos), com igual número de machos e 

fêmeas. Este grupo era maioritariamente constituído por Europeus Comuns (n=4). Apenas um 

dos animais (animal nº 4) apresentava um valor de rácio UPC classificado como borderline. Os 

restantes animais apresentavam rácios UPC < 0,2.  

 

Tabela 6: Informações relativas ao grupo de controlo 

 

 

 

 

 

Nº Idade (anos) Género Raça  Rácio UPC 

1 11 Fêmea Castrada Europeu Comum         0,10    

2 12 Fêmea Castrada Persa         0,18    

3 8 Macho Inteiro Europeu Comum         0,15    

4 13 Macho Castrado Europeu Comum         0,27    

5 10 Macho Castrado Europeu Comum         0,07    

6 14 Fêmea Inteira Siamês         0,10    
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No grupo de gatos com linfoma foram incluídos dez animais, sendo que metade eram fêmas 

(n=5) e a outra metade machos (n=5) com idade entre os 8 meses e os 17 anos (média 7,26 

anos). Todos os animais deste grupo eram da raça Europeu Comum. Neste grupo, quatro 

animais tinham linfoma em estadio 1, três em estadio 3, um em estadio 4 e dois em estadio 5. 

Destes gatos, a maioria tinha linfoma de alto grau (n=9). Em termos de localização anatómica, 

três dos animais apresentavam linfoma mediastínico, um linfoma ocular, três linfoma alimentar 

e três linfoma multicêntrico. Em seis animais o diagnóstico fez-se com recurso a citologia e em 

quatro o diagnóstico foi feito com recurso a histopatologia. Neste grupo, três animais 

apresentavam valores de rácio UPC classificados como borderline e quatro apresentavam 

valores de rácio UPC>0,4. Os restantes (n=2) apresentavam valores de rácio UPC classificados 

como não proteinúricos. Esta informação encontra-se sumariada na Tabela 7 e no Gráficos 3, 4 

e 5. 

 

Tabela 7: Informação do grupo de Linfoma 

Nº  Idade 

(anos) 

Género Raça  Rácio 

UPC 

Estadio Localização 

anatómica 

1 2 Fêmea Inteira Europeu Comum 0,34    1 Linfoma Mediastínico 

2 10 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,13    1 Linfoma Ocular 

3 10 Fêmea Inteira Europeu Comum 0,15    1 Linfoma Alimentar 

4 3 Macho Castrado Europeu Comum 0,19    1 Linfoma Mediastínico 

5 17 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,44    3 Linfoma Multicêntrico  

6 9 Macho Inteiro Europeu Comum 0,20    3 Linfoma Alimentar 

7 8 Fêmea Inteira Europeu Comum 0,49    3 Linfoma Multicêntrico 

8 11 Macho Inteiro Europeu Comum 0,92    4 Linfoma Alimentar 

9 2 Macho Inteiro Europeu Comum 0,76    5 Linfoma Mediastínico 

10 0,6 Macho Inteiro Europeu Comum 0,20    5 Linfoma Multicêntrico  
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Gráfico 3: Localização Anatómica do Linfoma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Estadiamento 
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Gráfico 5: relação dos valores de rácio UPC com o estadiamento clínico do tumor. Comparação entre o 

estadiamento clínico do linfoma (valores à esquerda) com os valores de rácio UPC (valores à direita), para um 

mesmo animal. 

 

Tabela 8: Informações sobre o grupo com outras neoplasias 

 

Na tabela 8 encontram-se sumariados os dados do grupo de animais com outras neoplasias. 

Este grupo era constituído por 10 animais, em que a maioria eram fêmeas (n=9). As idades 

encontravam-se compreendidas entre os 6 e os 19 anos, com média de 12,5 anos. O grupo era 

constituído maioritariamente por animais de raça Europeu Comum (n=9). Neste grupo foram 

Nº Idade 

(anos) 

Género Raça Rácio 

UPC 

Neoplasia 

1 12 Fêmea Inteira Europeu Comum  0,13    Carcinoma mamário 

2 6 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,12    Carcinoma mamário 

3 19 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,09    Carcinoma mamário 

4 16 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,20    Fibrossarcoma 

5 11 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,21    Carcinoma mamário 

6 10 Macho Castrado Europeu Comum 0,19    Hemangiossarcoma 

esplénico com metástase 

hepática 

7 14 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,27    Carcinoma mamário 

8 19 Fêmea Castrada Europeu Comum 0,18    Carcinoma células 

escamosas do plano nasal 

9 13 Fêmea Inteira Persa 0,33    Carcinoma mamário 

10 10 Fêmea Inteira Europeu Comum 0,20 Carcinoma Intestinal  
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incluídos vários tipos de tumor, sendo que a maior parte dos gatos apresentava carcinomas 

mamários (n=6) e os restantes quatro gatos apresentavam hemangiosarcoma, (n=1), carcinoma 

de células escamosas (n=1), fibrossarcoma (n=1) e carcinoma intestinal (n=1). Relativamente 

à variável em estudo, neste grupo, cinco gatos apresentavam valores de rácio UPC<0,2 e os 

restantes cinco apresentavam valores de rácio UPC compatíveis com proteinuria borderline 

(0,20<UPC<0,40).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Médias UPC 

Os valores médios do rácio UPC (gráfico 6) encontravam-se entre 0,07 e 0,27 (média 0,145) 

no grupo de controlo, no grupo de animais com linfoma estes valores estavam entre 0,13 e 0,92 

(média 0,382) e no grupo com outras neoplasias situavam-se entre 0,09 e 0,33 (média 0,192).  

Tabela 9: Análise de Variância (ANOVA). Valores com diferentes letras em superscript têm diferenças 

significativas entre si (teste bonferroni p<0,05). 

 

  

Controlo 

(media±SD) 

Linfoma 

(media±SD) 

Outras neoplasias 

(media±SD) 

Valor p 

Rácio UPC 0.15 ± 0.07a 0.38 ± 0,27b 0.19 ± 0.07 0.027 

[min, max] [0.10, 0.30] [0.10, 0.90] [0.10, 0,30]  

A análise estatística permitiu concluir que os gatos com linfoma apresentaram valores de 

rácio UPC significativamente superiores aos gatos do grupo controlo (p=0,027). Não foram 

encontradas diferenças significativas entre o grupo controlo e o grupo de gatos com outras 

neoplasias, nem entre o grupo de gatos com outras neoplasias e o grupo de gatos com linfoma. 
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5. Discussão 

Para além das neoplasias renais, a proteinuria surge como parte de uma síndrome 

paraneoplásica em muitas outras neoplasias, tais como linfomas, leucemias, melanomas, 

tumores de pulmão, tiroide, intestino, glândula mamária e pâncreas A proteinuria foi também 

identificada em gatos como consequência de vários tipos de tumor, incluindo linfomas. (Eagen 

and Lewis, 1977; Elliott and Grauer, 2007; Renwick and Argyle, 2008). Sendo o linfoma um 

grupo muito heterogéneo de tumores, em que a terapêutica de eleição passa por protocolos de 

quimioterapia e muitos dos doentes estão sujeitos a tratamentos prolongados, é cada vez mais 

importante detetar complicações sistémicas, como é o caso da proteinuria, por forma a poder 

fazer uma melhor monitorização do estado de saúde dos doentes. Assim, com este estudo, 

pretendeu-se avaliar a presença, magnitude e importância clinica da proteinuria em gatos com 

linfoma.  

A análise dos resultados deste estudo permite concluir que existe uma tendência 

generalizada para um aumento do rácio UPC nos gatos com linfoma. No entanto, dos 10 animais 

que faziam parte desse grupo, podemos verificar que apenas quatro (40%) apresentavam valores 

de rácio UPC superiores ao cut-off considerado para proteinuria borderline, ou seja, valores de 

UPC superiores a 0,4.  

A classificação como proteinuria borderline é assim feita porque pode vir a evoluir para 

proteinuria evidente, sendo que nas recomendações do consenso da ACVIM (American College 

of Veterinary Internal Medicine), os casos que se encontrem neste patamar (com rácio UPC 

entre 0,2 e 0,4) devem voltar a ser avaliados pelo menos duas semanas depois, pois podem vir 

a progredir para situações de proteinuria evidente (Lees et al., 2005; Nabity, 2011; IRIS, 2016a).  

Em medicina humana, existem casos documentados de glomerulonefrites e alterações da 

estrutura glomerular como resultado de linfoma (Iwanaga et al., 2006; Mallouk et al., 2006; 

Alshayeb and Wall, 2009). Em medicina veterinária, um estudo (Pressler et al., 2003) avaliou 

a concentração de albumina urinária em cães com linfoma e osteossarcoma. Nesse estudo, 

quatro em 19 cães com linfoma apresentavam rácio UPC > 0,5, que é considerado o limite 

superior da proteinuria borderline nos cães (IRIS, 2016a). Num outro estudo (Di Bella et al., 

2013), também em cães, oito em 32 cães com linfoma apresentavam valores de rácio UPC > 

0,5 e apenas um animal apresentava valores superiores a 2,0, compatível com situações de 

doença glomerular.  



| Capítulo II – Proteinuria em Gatos com Linfoma 

  

35 | 

 

Segundo as recomendações do consenso da ACVIM (Lees et al., 2005), é incomum em 

gatos a ocorrência de doenças renais que causem proteinuria com rácios UPC ≥ 1,0 e, apesar 

de os dados para os gatos ainda serem escassos neste campo, valores de rácio UPC ≥ 1,0 são 

compatíveis com doença glomerular. No entanto valores >1,0 mas <2,0 podem ser observados 

em gatos com insuficiência renal progressiva. Os resultados deste estudo indicam que dos 

quatro gatos que apresentavam valores de rácio UPC > 0,4, apenas dois apresentavam valores 

de rácio próximos de 1,0. Assim o grau de proteinuria apresentado pelos animais do grupo com 

linfoma pode estar relacionado com situações precoces de alteração da permeabilidade seletiva 

do glomérulo, causadas pelo linfoma. No entanto, para verificar esta hipótese será necessário 

recorrer a novos estudos com maior número de animais e em que sejam realizadas biópsias 

renais, algo que não foi feito neste caso e que é a única forma de determinar a causa concreta 

da proteinuria renal.  

Não foram encontradas relações entre o estadio do linfoma e a magnitude de proteinuria 

apresentada pelos animais, e este resultado pode estar relacionado com o número de animais 

incluídos no estudo e com a não uniformidade em termos de tipo de linfoma incluído. Como já 

foi referido anteriormente, o linfoma é um grupo bastante heterogéneo de tumores, com 

diferentes características biológicas e diferentes prognósticos (Withrow et al., 2013) pelo que a 

inclusão de vários tipos de linfoma em vez de um só pode ter influenciado estes resultados. 

Assim, apesar de nenhum dos animais do estudo ter vindo a desenvolver sinais de insuficiência 

renal na duração do mesmo, quatro animais do grupo de animais com linfoma apresentavam 

proteinuria (rácio UPC > 0,4), pelo que é possível que a proteinuria possa estar presente num 

subgrupo de gatos com linfoma. No entanto, devido ao baixo número de animais incluídos neste 

grupo, esta hipótese não pode ser confirmada ou refutada pelo estudo.  

Apesar da proteinuria poder estar presente como parte da síndrome paraneoplásica numa 

grande variedade de neoplasias para além de linfomas, (Elliott and Grauer, 2007; Renwick and 

Argyle, 2008), os resultados obtidos neste estudo não permitiram confirmar esta hipótese, já 

que não foram encontradas diferenças com significância estatista entre o grupo de animais com 

outros tumores e o grupo de animais com linfoma ou o grupo de controlo. Isto poderá ter-se 

devido ao número de animais incluídos no estudo ou à diversidade de tumores que foram 

incluídos no grupo “outras neoplasias”.  

As principais limitações deste estudo prendem-se com as recolhas feitas. O consenso do 

American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) aconselha a que sejam feitas 

várias medições de UPC com duas ou três semanas de intervalo para confirmar a presença de 
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proteinuria ou monitorizar a progressão de proteinuria considerada borderline (Lees et al., 

2005). Neste caso, essas medições não foram realizadas, sendo os dados obtidos resultantes de 

uma medição única. O motivo para isto prende-se com o fato destes animais necessitarem de 

iniciar protocolos de quimioterapia, que interferem com os valores de rácio UPC. A realização 

de uma nova determinação de rácio UPC implicaria o atraso no início do tratamento de 

quimioterapia que não seria correto do ponto de vista ético. Outra limitação para o estudo 

conduzido foi a não realização de biopsias renais para identificar a causa exata da proteinuria: 

tubular, glomerular ou intersticial. Uma outra limitação para este estudo foi o número reduzido 

de animais que foram incluídos, principalmente no grupo de controlo. Este problema está 

relacionado com a duração do estágio, que se limitou aos casos a que tive acesso, mas também 

com o facto de a medição de UPC não ser considerada uma análise de rotina, pelo que só quando 

o tutor do animal aceitou a sua realização é que esta determinação foi realizada. 

Em conclusão, os resultados obtidos no presente estudo sugerem a proteinuria como 

frequente em gatos com linfoma. No entanto, na maioria dos casos a proteinuria detetada foi de 

baixa magnitude. No presente estudo não foi detetada uma associação significativa entre o 

estadio clínico do linfoma e a magnitude da proteinuria apresentada pelo animal. É possível que 

diferentes tipos de linfoma ou linfomas em estadios diferentes possam estar associados a 

proteinurias de diferente magnitude, mas devido às limitações referidas anteriormente, este 

estudo não fornece informação definitiva para este aspeto. Estudos futuros, com maior número 

de animais poderão ser uteis para aprofundar e colmatar as limitações descritas.  
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Este estágio permitiu-me acompanhar as atividades do Médico Veterinário em contexto 

hospitalar e assim pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos cinco anos do curso 

de Medicina Veterinária. Tomámos a decisão de realizar o estudo neste tema devido ao meu 

interesse nas áreas da Oncologia e da Nefrologia e à inexistência de estudos que avaliem a 

existência de proteinuria em gatos com linfoma ou outras neoplasias.  

Apesar das suas várias limitações, este estudo preliminar permitiu tirar algumas conclusões, 

nomeadamente que os animais com linfoma têm ratios UPC em média, estatisticamente 

superiores aos de gatos saudáveis. Em estudos futuros, seria muito importante aumentar o 

numero da amostra analisada, o que poderia permitir a realização de um estudo comparativo 

por tipos de linfoma e por estádios clínicos, por forma a esclarecer a importância clínica da 

proteinuria como marcador de diagnóstico e de prognóstico nestas neoplasias.   

A possibilidade de usar a proteinuria como marcador de outras doenças que não a doença 

renal crónica deve também ser investigada, uma vez que este é um parâmetro de fácil recolha e 

avaliação, sendo minimamente invasivo para o animal e pode ser determinado numa amostra 

momentânea de urina.  
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